TERMOS DE SERVIÇO

Termos de serviço do Movimento
Certo
Última atualização: 05 de janeiro de 2016
Obrigado por usar o Movimento Certo! Estes termos de
serviço (os “Termos”) governam seu acesso aos
websites e serviços (os “Serviços”) do Movimento
Certo (“nós” ou“nosso”) e o uso que você faz destes;
portanto, leia-os com cuidado antes de usar os
Serviços.
Ao usar os Serviços, você concorda em seguir
estes Termos. Caso esteja usando os Serviços em
nome de uma organização, você concorda com estes
Termos em nome dessa organização, declarando ter
autoridade para vinculá-la a estes termos. Nesse caso,
“você” e “seu” se referirão àquela organização.
Você pode usar os Serviços apenas em conformidade
com estes Termos. Você pode usar os Serviços apenas
se tiver autoridade para entrar em um contrato com o
Movimento Certo e não estiver proibido de fazê-lo sob
nenhuma lei aplicável. Os Serviços podem continuar
mudando com o tempo, conforme refinarmos e
adicionarmos mais recursos. Podemos descontinuar,
suspender ou modificar os Serviços a qualquer
momento,

sem

notificá-lo

previamente.

Também

podemos retirar qualquer conteúdo de nossos Serviços
a nosso critério.

Modalidades:
Ginástica Laboral Online – Plano Gold: O usuário
desse plano tem acesso à área de membros
(lab.movimentocerto.com.br) com um login e senha e
terá acesso ao software Movimento Certo com 100
Ginásticas Laborais. Seu uso é exclusivo para os 20
colaboradores da empresa que está contratando nosso
serviço.
Podemos suspender ou excluir o usuário que use de
má fé e que atrapalhe o desempenho do Movimento
Certo.
Ginástica Laboral Online – Plano Diamond: O
usuário desse plano tem acesso à área de membros
(lab.movimentocerto.com.br) com um login e senha e
terá acesso ao software Movimento Certo com 100
Ginásticas Laborais. Seu uso é exclusivo para os 100
colaboradores da empresa que está contratando nosso
serviço.
Podemos suspender ou excluir o usuário que use de
má fé e que atrapalhe o desempenho do Movimento
Certo.
O login do usuário é único e intransferível e de acordo
com nossa Política de Privacidade, o Movimento Certo
pode rastrear seu endereço IP ou utilizar qualquer outro

meio para a prevenção de fraudes (veja nossa Política
de Privacidade). Caso o usuário seja suspeito de fraude
sua conta será suspensa e caso haja comprovação,
será bloqueada e o valor pago não será devolvido.

Seus dados e sua privacidade
Ao usar os nossos Serviços, você fornece os nomes
dos seus colaboradores. Não alegamos ter propriedade
sobre nenhum deles. Estes Termos não nos concedem
nenhum direito aos seus dados intelectual exceto os
direitos

limitados

necessários

para

executar

os

Serviços.
Para deixar claro, além das raras exceções que
identificamos em nossa Política de Privacidade, não
importa

como

os

Serviços

mudem,

não

compartilharemos seu conteúdo com outras pessoas,
inclusive autoridades, para qualquer fim, a menos que
você ou a justiça nos instrua a fazê-lo. Nossa Política
de Privacidade também explica como coletamos e
usamos suas informações em geral.

Suas responsabilidades
Caso haja alguma mudança em suas informações de
contato ou em outras informações relacionadas à sua
conta, você deve nos notificar imediatamente e manter
suas informações atualizadas.

Você não deve utilizar os Serviços se tiver menos de 18
anos de idade e se não for estiver apto para a
realização de atividade física.

Segurança da conta
Você é responsável por proteger a senha que utiliza
para acessar os Serviços e concorda em não revelá-la
à terceiros. Você é responsável por qualquer atividade
que use sua conta, quer você tenha autorizado aquela
atividade ou não. Você deve notificar o Movimento
Certo imediatamente de qualquer uso não autorizado
de sua conta.

Software e atualizações
Para usufruir do nosso Serviço, você não precisa baixar
nenhum pacote de Software. O Movimento Certo
disponibiliza uma licença limitada, revogável, não
exclusiva e não transferível para usar o Software,
apenas para acessar os Serviços. Sua licença para
usar o Software será automaticamente revogada no
caso de violação destes Termos de forma que implique
nossos direitos de propriedade intelectual. Portanto,
reservamos

todos

os

direitos

que

explicitamente concedidos nestes Termos.

não

são

É proibido fazer engenharia reversa ou descompilar o
Software, ou tentar fazê-lo, ou auxiliar outra pessoa a
fazê-lo.
Nossos Serviços podem atualizar o Software quando
uma nova versão estiver disponível.

Propriedade do Movimento Certo
e opiniões sobre o Movimento
Certo
Estes Termos não lhe concedem nenhum direito, título
ou participação nos Serviços, Software ou no conteúdo
dos Serviços. Embora apreciemos quando os usuários
nos enviam opiniões, esteja ciente de que podemos
usar qualquer opinião ou sugestão que você nos enviar
ou postar em nossos fóruns sem dever nenhuma
obrigação a você.
O Software e outras tecnologias que usamos para
fornecer os Serviços são protegidos por direito autoral
(copyright), marca registrada e outras leis tanto do
Brasil quanto de outros países. Estes Termos não lhe
concedem

nenhum

direito

ao

uso

das

marcas

registradas do Movimento Certo, seus logotipos,
domínios ou outros recursos de marca.

Política de uso aceitável

Você não fará uso inadequado dos Serviços, nem
tentará fazê-lo, e usará os Serviços apenas de forma
compatível com esses termos do Movimento Certo.
Você não tentará fraudar o sistema de nenhuma forma.

Rescisão
Embora preferimos que você continue, você pode parar
de usar nossos Serviços a qualquer momento. Nós nos
reservamos o direito de suspender ou encerrar os
Serviços a qualquer momento, com ou sem motivo, e
com ou sem notificação. Por exemplo, podemos
suspender ou encerrar o seu uso se você não estiver
cumprindo estes Termos ou se estiver usando os
Serviços

de

qualquer

forma

que

nos

traga

responsabilidade civil ou perturbe o uso dos Serviços
por outros usuários. Caso suspendamos ou encerremos
o seu uso, tentaremos avisar com antecedência e
ajudar a recuperar dados, embora possam ocorrer
circunstâncias (por exemplo, violação repetida e
flagrante destes Termos, ordem judicial ou perigo para
outros usuários) em que tenhamos de suspender o
acesso imediatamente.

Movimento
Certo
“COMO ESTÁ”

disponível

Embora nossa intenção seja fornecer um serviço
excelente, há certas promessas que não podemos fazer
com relação aos Serviços. Por exemplo, os serviços e
software são fornecidos “como estão”, a risco do próprio
usuário, sem garantia ou condição explícita ou implícita
de qualquer tipo. Também renunciamos a qualquer
garantia de comercialização, adequação para um
determinado propósito ou não violação.
O Movimento Certo não terá responsabilidade por
qualquer dano ao seu sistema de computador, perda ou
corrupção de dados, ou outro dano que resulte de seu
acesso aos Serviços ou Software, ou uso destes.

Limitação de responsabilidade
Até

onde

seja

permitido

por

lei,

em nenhuma

circunstância o Movimento Certo, suas afiliadas, seus
executivos, funcionários, agentes, fornecedores ou
licenciadores serão responsáveis por (a) quaisquer
indenizações indiretas, especiais, incidentais, punitivas,
exemplares ou consequentes, independentemente de
teoria jurídica, quer o Movimento Certo tenha ou não
sido

avisado

a

respeito

da

possibilidade

dessa

indenização e mesmo que uma tutela não alcance seu
propósito essencial, (b) responsabilidade agregada por
todos os pedidos de indenização relacionados aos
serviços em valor superior a R$ 50,00.

Modificações
Podemos revisar estes Termos de tempos em tempos,
e a versão mais atualizada sempre estará publicada em
nosso Site. Caso uma revisão seja relevante, a nosso
exclusivo critério, o notificaremos por e-mail. Outras
alterações podem ser postadas em nosso blog ou
página de Termos; portanto, recomendamos que você
verifique essas páginas regularmente. Caso você
continue a acessar ou usar os Serviços após as
revisões entrarem em vigor, fica entendido que você
concorda em seguir os Termos revisados. Se você não
concordar com os novos Termos, pedimos que pare de
usar os Serviços.

Termos jurídicos
Todas as partes, de comum acordo, elegem o foro da
Comarca de Campinas, estado de São Paulo, Brasil
para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente
instrumento,

renunciando

a

qualquer

outro,

por

privilegiado que possa ser.
Estes Termos constituem o acordo integral e exclusivo
entre você e Movimento Certo com relação aos
Serviços, e revogam e substituem qualquer outro
contrato, termos e condições aplicáveis aos Serviços.
Estes Termos não criam direitos de beneficiários
terceiros. O fato de o Movimento Certo não impor uma

disposição não configura renúncia ao direito de fazê-lo
posteriormente. Se uma disposição for considerada
nula, as disposições restantes do Contrato continuarão
em vigor, e um termo válido tomará seu lugar, refletindo
nossa intenção da forma mais aproximada possível.
Você não pode ceder nenhum de seus direitos nestes
Termos, e qualquer tentativa de fazê-lo é nula, mas o
Movimento Certo pode ceder seus direitos a qualquer
uma de suas afiliadas ou subsidiárias, ou para qualquer
sucessor

em

participação

de

qualquer

empresa

associada aos Serviços. O Movimento Certo e você não
têm relação de sociedade ou representação; em vez
disso,

nosso

independente.

relacionamento

é

de

contratação

