Termos e Condições de Uso

Esse termo de uso tem vigência a partir de 20 de maio de 2020.
Olá, seja bem-vindo ao site da BACKGROUND BRASIL.

O site BACKGROUND BRASIL é um meio de divulgação dos serviços de background check
e propriedade da BACKGROUND BRASIL pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ nº 14.517.576/0001-35, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Nelson Antonio nº 137, apt 6, bairro Pinheiros, CEP. 05.417-060.

A empresa é detentora do nome fantasia e marca BACKGROUND BRASIL® que é
registrada no INPI (Instituto Nacional de Patentes).
O presente documento é um contrato entre o cliente (você) e a BACKGROUND BRASIL®,
por isso gostaríamos que você conhecesse e compreendesse os seus direitos e os nossos
direitos com relação ao fornecimento dos nossos serviços.

Precisamos deixar claro que ao acessar o site você estará automaticamente aceitando
nossos termos de uso.

Assim, por favor, leia com atenção.

Lembramos também que a sua Privacidade é importante para nós. Veja como coletamos
e usamos suas informações pessoais e as informações pessoais dos PESQUISADOS que
você compartilha conosco em nossa Política de Privacidade.

Quando nos referimos à BACKGROUND BRASIL ou ao Site, estamos falando de todas as
página e serviços oferecidos e/ou operados pela BACKGROUND BRASIL e também de
nossos diretores, representantes, agentes, empregados, sócios, parceiros ou
prestadores de serviço que se sujeitam a esses Termos e Condições de uso do Site.

Sempre que acessar, navegar e/ou usar nosso Site, ferramentas, aplicativos e/ou realizar
contato online com a BACKGROUND BRASIL você está se comprometendo a respeitar
e observar estes Termos e Condições de Uso e nossas Políticas, bem como a legislação
vigente.

Ressaltamos que as disposições contidas nestes Termos podem ser atualizadas a
qualquer momento sendo responsabilidade do utilizador consultá-las sempre que for
interagir com o Site.

Se você não aceitar e/ou não concordar com essas condições, por favor, não acesse
nem utilize o Site.

Vamos lá, quais são as regras para utilizar o Site:

1 – Para entrar em contato conosco
Para acessar a esse site ou alguns dos recursos que oferecemos através dele, como
nosso fale conosco ou nossa área de contato para solicitação de serviços, pode ser
solicitado que você nos forneça algumas informações que podem incluir informações
pessoais.

É condição de uso do site da BACKGROUND BRASIL que toda a informação que você forneça
seja correta, atualizada e completa.

Entrar em contato pelo site para solicitar nossos serviços é muito fácil. Pode ser através do envio
de e-mail, contato telefônico ou ainda através do link do nosso whatsapp disponível na página.

Você somente poderá entrar em contato para solicitar nossos serviços se você tiver 18 anos
completos de idade ou se for emancipado civilmente conforme a legislação vigente e terá que
fornecer pelo menos os seguintes dados cadastrais:
Para pessoa física: Nome completo, empresa, e-mail e telefone.

Informar dados que não sejam verdadeiros, que sejam incorretos ou estejam incompletos
ensejam a responsabilização do informante dos dados, Você, seu representante legal ou seu
assistente, civil e criminalmente por qualquer problema que venha causar prejuízos à
BACKGROUND BRASIL ou a terceiros.

Em caso de eventual informação de dados de incapaz, por exemplo, menor de 18 anos com ou
sem autorização do responsável legal este será responsável por todos os atos praticados como
consta em lei.

Qualquer dado pessoal enviado para a BACKGROUND CHECK será tratado de acordo com nossa
Política de Privacidade e respeitará a legislação sobre dados pessoais vigente.

De toda a forma, diante de qualquer dúvida, Você dispõe de nossos canais de atendimento pelo
emai: privacidade@backgroundbrasil.com.br ou pelos telefones/whatsapp: (11) 99112-2019 e
(11) 3744-4266.

2 – Para nós entrarmos em contato com Você
Ao aceitar nossos Termos de Uso, você autoriza a BACKGROUND BRASIL a utilizar seu telefone,
email ou whatsapp como meio de comunicação para notificarmos avisos e outras informações
que serão úteis a você.

Por isso é de sua inteira responsabilidade informar um endereço de e-mail ativo, válido e
verdadeiro.

Para falar conosco sobre qualquer problema, Você dispõe de nossos canais de atendimento pelo
emai: contato@backgroundbrasil.com.br ou pelos telefones/whatsapp: (11) 99112-2019 e (11)
3744-4266.

3 – Restrições de uso
Você pode utilizar esse site somente para o propósito de leitura de textos e de interação com a
BACKGROUND BRASIL.

Você não pode usar e nem autorizar o uso de terceiros qualquer conteúdo disponível em nosso
site para propósitos comerciais ou não, que não sejam o de divulgar os serviços prestados pela
BACKGROUND BRASIL, sem nossa expressa concordância de forma escrita.
Você não pode associar a marca da BACKGROUND BRASIL com nenhuma outra sem nossa
autorização.

Você não pode criar um link ou disponibilizar qualquer imagem relacionada ao nosso site sem a
expressa anuência de algum de nossos representantes.

Você não pode associar a marca da nossa empresa, seja através da exposição do nome, logo,
representação gráfica de mascote, marca comercial ou qualquer outra forma que permita nos
identificar de forma única a qualquer produto, site, blog, rede social ou serviço, sem a nossa
expressa autorização.

Caso deseje apresentar nosso serviço ou nossa marca em seu site ou em qualquer outro meio
entre
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contato@backgroundbrasil.com.br ou pelos telefones/whatsapp: (11) 99112-2019 e (11) 37444266.

4 - Propriedade Intelectual
Todo conteúdo incluído ou disponibilizado pelo Site (como textos, gráficos, logotipos, ícones,
imagens, clipes de áudio, downloads digitais e compilações de dados, representação gráfica de
mascote) é de propriedade da BACKGROUND BRASIL, de seus fornecedores ou licenciantes. Esse
conteúdo é protegido pelas leis locais e internacionais sobre o tema e por isso você somente
poderá usar esse conteúdo mediante autorização da BACKGROUND BRASIL.

Nossas Marcas registradas não poderão ser utilizadas em relação a qualquer produto ou serviço
que não seja nosso ou de nossas licenciantes. As demais marcas registradas que não sejam
nossas ou de nossas licenciantes, que apareçam em qualquer lugar do Site, são de propriedade
de seus respectivos titulares e o uso dependerá de autorização desses titulares.

Caso você envie algum conteúdo para o Site tais como textos, comentários, sugestões, críticas
você concede à BACKGROUND BRASIL uma licença definitiva, gratuita, irrevogável, irretratável,
mundial, sublicenciável e não exclusiva para a reprodução, modificação, tradução e exibição,
sob qualquer meio ou forma, inclusive no Site e Serviços e por outros usuários. Ao enviar o
conteúdo, você, declara que é titular de todos os direitos relacionados ao referido conteúdo,
que é verdadeiro e exato.

Para saber mais estamos a disposição em nossos canais de atendimento pelo email:
contato@backgroundbrasil.com.br ou pelos telefones/whatsapp: (11) 99112-2019 e (11) 37444266.

5 - Sites de Terceiros e Parceiros
Nosso Site pode conter links para Sites de terceiros.

Nós não pesquisamos ou asseguramos esses Sites e você é o único responsável por visitar essas
páginas, por isso recomendamos que leia os Termos e Condições que regem cada Site visitado.

6 – Aviso Legal e limitação de responsabilidade
Ao utilizar nosso site Você entende que a BACKGROUND BRASIL não pode e não garante que
arquivos disponíveis para download da Internet são livres de vírus, worms, ou qualquer outro

malware que possa manifestar características destrutivas. Assim, ao acessar nosso site você é
responsável por implementar seus próprios requisitos de segurança, como sistemas
operacionais e antivírus atualizados. Não assumimos qualquer risco que seja inerente ao uso da
Internet.

Você declara compreender que o conteúdo disponibilizado no site não é necessariamente
completo e não deve ser utilizado para substituir qualquer relatório ou documento, portanto,
Você não deve confiar somente no conteúdo disponibilizado em prejuízo do seu próprio
julgamento profissional. O conteúdo disponibilizado no site, não cobre e não tem a pretensão
de cobrir todas as questões ou tópicos que possam ser necessários para seus objetivos.

Ressaltamos: o acesso e uso do site e de todo o conteúdo nele disponibilizado é de sua inteira
responsabilidade. O conteúdo é fornecido da forma como está, sem qualquer garantia de
qualquer tipo.
Informações históricas ou prospectivas devem ser consideradas observando-se a data de
publicação no site.

Você deve estar ciente de que a informação dada sobre produtos, assim como fotografias ou
vídeos relacionados a produtos ou serviços - incluindo nomes comerciais, marcas, símbolos
distintivos de qualquer classe contidos em nosso Site - são expostos a título de orientação e
ilustração.

Nós não nos responsabilizamos por qualquer dano (indiretos, emergentes, punitivos, lucros
cessantes ou outros prejuízos), seja de qualquer natureza, que possa advir a terceiros em
decorrência de conduta imprópria, ofensiva ou contrária à legislação vigente e às orientações
de uso e manuseio do nosso site.

Você declara estar ciente que o acesso ao Site da BACKGROUND BRASIL depende da
funcionalidade simultânea de diversos fatores, alguns alheios ao nosso controle, tais como a
interação de servidores e serviços de telecomunicações de terceiros, a adequação dos seus
equipamentos, e outros, a estes não se limitando. Assim, nós estamos isentos de qualquer

responsabilidade por falhas decorrentes de qualquer impossibilidade de acesso a nossa página
em virtude de motivos que fogem ao nosso controle e diligência.

Você declara compreender que é o único responsável pela utilização do Site, conteúdo, de suas
ferramentas e funcionalidades. Nós não nos responsabilizamos por danos e/ou prejuízos
monetários relacionados a qualquer reclamação, ação judicial ou outro procedimento tomado
em relação à utilização do Site, seu conteúdo, funcionalidades e/ou ferramentas.

Notadamente, fica excluída a responsabilidade da BACKGROUND BRASIL sobre as seguintes
circunstâncias, entre outras:
a) Danos e prejuízos que o usuário possa experimentar pela indisponibilidade ou funcionamento
parcial do Site e/ou de todos ou alguns de seus serviços, informações, conteúdos, funcionalidade
e/ou ferramentas, bem como pela incorreção ou inexatidão de qualquer destes elementos;
b) Danos e prejuízos que o usuário possa experimentar em Sites de internet acessíveis por links
incluídos no Site;
c) Danos e prejuízos que o usuário possa experimentar em decorrência do uso do Site em
desconformidade com estes Termos e Condições de Uso ou com as Políticas;
d) Danos e prejuízos que o usuário possa experimentar em decorrência do uso do Site em
desconformidade com a lei, com os costumes ou com a ordem pública;
e) Danos e prejuízos que o usuário possa experimentar em decorrência de falhas no Site,
inclusive decorrentes de falhas no sistema, no servidor ou na conexão de rede, ou ainda de
interações maliciosas como vírus, softwares que possam danificar o equipamento ou acessar
informações do equipamento do usuário;
Você declara que está ciente que a BACKGROUND BRASIL recomenda, para acesso ao nosso
Site, a utilização de ferramentas e de tecnologia (hardware e/ou software) devidamente seguras
e atualizadas. Assim, qualquer utilização, de sua parte, de ferramentas e tecnologia
desatualizadas, não consideradas seguras, dar-se-á por conta e risco do próprio.

Você deve estar ciente de que a BACKGROUND BRASIL não tem controle sobre links que sejam
nele inseridos por terceiros, vez que não realiza o controle prévio de conteúdo dos mesmos.
Assim, constitui sua obrigação verificar regulamentos e das políticas dos sites acessados por
meio de tais links, ficando a BACKGROUND BRASIL isenta de qualquer responsabilidade por

danos de qualquer natureza eventualmente causados ao Consumidor em razão do acesso, desde
já desaconselhado, a tais sites da Internet.

Para quaisquer dúvidas entre em contato com nossos canais atendimento pelo email:
contato@backgroundbrasil.com.br ou pelos telefones/whatsapp: (11) 99112-2019 e (11) 37444266.

7 – Segurança da Informação
Garantimos que nosso site conta com medidas de segurança comercialmente disponíveis, como
por exemplo utilização do protocolo SSL (Secure Socket Layer), com certificado emitido pela
Let’s Encrypt. O que garante que a conexão é estabelecida por meio de um servidor seguro de
modo que a informação transmitida é criptografada, assegurando que somente seja inteligível
para o seu computador e o servidor da BACKGROUND BRASIL.

8 - Disposições Finais, Legislação e Foro
A tolerância de uma parte com a outra, relativa ao descumprimento de qualquer uma das
obrigações que foram assumidas, não será considerada novação ou renúncia a qualquer direito,
constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir da outra o fiel
cumprimento destes termos, a qualquer tempo.

Em caso de qualquer cláusula dos presentes Termos ser declarada nula, tal inexequibilidade não
afetará as demais cláusulas dos Termos e Condições de Uso e das Políticas. Assim as demais
cláusulas permanecerão vigentes e serão interpretadas levando-se em conta a vontade das
partes e a finalidade das mesmas.

A BACKGROUND BRASIL tem sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua

Nelson Antonio nº 137, apt 6, bairro Pinheiros, CEP. 05.417-060; para onde deverão ser
direcionadas quaisquer notificações, intimações ou citações, que somente serão válidas com a
expedição de aviso de recebimento.

9 - Versões e Atualizações

Este Contrato permanecerá válido até que uma nova versão seja publicada no Site.

Nós nos reservamos o direito de modificar e/ou alterar nosso Site, bem como nossas Políticas a
qualquer momento. Se você não concordar com qualquer dessas alterações, você deverá
interromper seu uso e/ou acesso ao Site.

Esperamos que essas informações tenham ajudado você! Em caso de dúvidas, Fale conosco.

