SISTEMA CONSULTEXTRA
TERMO DE USO
CLÁUSULA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
Parágrafo Primeiro - Após a adesão e aceitação do Termo de Uso do produto
oferecido via site https://consultx.net.br, o USUÁRIO poderá, a qualquer
momento, manifestar seu desinteresse pela continuidade de tal e solicitar seu
desligamento e cancelamento do seu cadastro à CONSULTXEXTRA, conforme
condições das Cláusulas terceira e sétima.
Parágrafo Segundo - O USUÁRIO autoriza a Consultx a enviar-lhe e-mails de
comunicações e/ou boletins periódicos informativos sobre as suas atividades,
atualizações ou notícias, contendo "links", atalhos, ou banners para outros sites
e produtos ofertados pela Consultx Sistemas.
Parágrafo Terceiro - A Consultx se reserva o direito de efetuar, a qualquer
tempo, sem prévio aviso, eventuais manutenções ou modificações em seus
sistemas, visando à melhoria na qualidade do produto oferecido ao USUÁRIO.
Parágrafo Quarto - O site ficará acessível ao USUÁRIO para acesso de
segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília) de forma segura,
ininterrupta e isenta de quaisquer erros, porquanto eventuais interrupções ou
erros ocorrentes na manutenção do site são reconhecidos como mecanismos
não causadores de motivo justo de indenização, cancelamento, rescisão deste
Termo ou qualquer outro tipo de reclamação, judicial ou extrajudicial, cabendo à
Consultx Sistemas todos os esforços para tanto.
Parágrafo Quinto - O USUÁRIO reconhece que a Consultx Sistemas não será
responsabilizada por situações advindas da inviabilidade de submissão de
informações ao site, utilização, total ou parcial, de produtos ou sistemas
decorrentes da impossibilidade de acesso, falhas de comunicação, sistema,
energia ou tecnologia, atribuíveis ou não ao site, à internet ou a qualquer outra
causa fora de seu controle, obrigando-se a proceder à revisão das informações
obtidas junto ao site no caso de efetiva utilização daquela em favor de si ou de
terceiros.
Parágrafo Sexto - O USUÁRIO reconhece a sua responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do acesso ilícito por terceiros ao site ocorridos por
meio de seu login e senha, ou por acesso oriundo de qualquer de seus
equipamentos.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Constitui objeto do presente Termo o compromisso de responsabilidade de uso
dos produtos disponibilizados pela Consultx Sistemas por meio do endereço
eletrônico https://consultx.net.br, ao USUÁRIO.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
O acordo objeto do presente Termo terá o prazo de vigência indeterminado.
Parágrafo Único - A qualquer momento o USUÁRIO poderá manifestar o seu
desinteresse pela continuidade dos produtos ofertados pelo site e solicitar seu
cancelamento ou suspensão das assinaturas sem reembolso dos créditos ou
transferência dos créditos adquiridos em seu cadastro, conforme previsto no
item 2, da Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - INFORMAÇÕES DE CADASTRO E ACESSO
Parágrafo Primeiro - Após a efetivação do cadastro do USUÁRIO, este
receberá no e-mail válido cadastrado no site a confirmação para então ativar o
sistema e liberar o acesso ao login cadastrado. Estes dados servirão para
acessar o sistema de consulta bancário Consultextra.
Parágrafo Segundo - As partes reconhecem o login e senha cadastrados, no
ato da contratação, como meio válido da declaração livre de vontades, bem
como lícito e probatório para todos os efeitos, conforme disposto neste Termo.
Parágrafo Terceiro - O login e senha cadastrados no ato do aceite serão os
instrumentos que identificarão o USUÁRIO e permitirão o acesso ao site, aos
produtos correlatos e ao cancelamento eficaz do presente Termo.
Parágrafo Quarto - A senha de acesso é de uso pessoal e intransferível, não
podendo, em nenhuma hipótese, ser compartilhada pelo USUÁRIO com
qualquer terceiro, ficando sob sua exclusiva responsabilidade o extravio ou uso
indevido.
Parágrafo Quinto - Ao USUÁRIO é vedada a utilização da ferramenta de
consultas a quaisquer dados e/ou informações constantes do software por meio
de qualquer meio eletrônico (robô) existente, sendo permitida apenas a
consulta manual pessoal.
Parágrafo Sexto - Caso seja constatada pela Consultx Sistemas a utilização de
meio eletrônico (robô) por parte do USUÁRIO, será suspenso o seu acesso,
sem direito à restituição do valor pago ou a qualquer outra importância,
inclusive a título de danos materiais e/ou morais.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO

Além de outras obrigações expressamente previstas neste instrumento,
obriga-se o USUÁRIO a:
a) Não utilizar qualquer dos materiais e informações contidos no site para fins
ilícitos ou expressamente proibidos nos Termos de Uso, bem como nas
condições particulares que venham a aderir ou em desfavor dos direitos e
interesses da Consultx Sistemas, de seus membros, ou de terceiros, devendo
responder ante estes no caso de descumprimento de referidas obrigações;
b) Não publicar anúncios utilizando qualquer referência à logomarca da
Consultx Sistemas ou ao software objeto do presente Termo de Uso, ou a
qualquer outro que venha a substituí-lo, por qualquer meio que não seja o
próprio portal na internet ou as próprias redes sociais, salvo se expressamente
autorizado via comunicação eletrônica pela Consultx Sistemas;
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONSULTX SISTEMAS
Além de outras obrigações expressamente previstas neste Termo de Uso, obriga-se a
Consultx Sistemas a:
a) Fornecer os produtos objeto do Termo de Uso de maneira diligente e profissional;
b) Utilizar profissionais qualificados para a execução de suas obrigações;
c) Disponibilizar senha e login, por meio dos quais o USUÁRIO terá acesso à consulta
ao software;
d) Manter disponíveis ao USUÁRIO as informações mais atualizadas existentes no seu
banco de dados.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES
O USUÁRIO é responsável por todas as informações constantes de seu
cadastro e as eventualmente por ele submetidas ao software, mantendo a
Consultx integralmente livre e isenta de todo e qualquer ônus, dever ou
responsabilidade decorrente - ou de qualquer forma relacionados - dos dados
contidos no sistema, bem como daqueles por ele submetidos.
Parágrafo Primeiro - O USUÁRIO deverá manter seu cadastro atualizado sob
pena de ter o acesso suspenso até a sua atualização.

Parágrafo Terceiro - O USUÁRIO poderá realizar apenas 1 (um) cadastro com
seu CPF ou CNPJ.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
Caso o USUÁRIO descumpra qualquer das cláusulas e condições deste Termo,
estará sujeito ao cancelamento imediato dos produtos disponibilizados,
inclusive os gratuitos, respondendo, ainda, pelas perdas e danos que causar à
Consultx Sistemas ou a terceiro, sem prejuízo das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE E USO RESTRITO
Parágrafo Primeiro - O USUÁRIO se compromete a utilizar todas e quaisquer
informações fornecidas pela Consultx Sistemas tão somente para uso próprio,
sejam de qual natureza e fonte se referirem, sendo vedado o seu fornecimento
gratuito ou oneroso a terceiro, comprometendo-se, ainda, a não noticiar que a
obtenção de tais informações se deu por parte da Consultx Sistemas quando
da utilização em relação a terceiros, responsabilizando-se, em caso de
descumprimento, pelas perdas e danos que causar a essa, além do pagamento
de multa no valor equivalente a 100 (cem) vezes o valor do crédito inserido em
todo o período de uso da plataforma.
Parágrafo Segundo - Compromete-se, neste ato, o Usuário do Sistema, a não
revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em
hipótese alguma, a terceiros e/ou qualquer outra pessoa não autorizada, bem
como a não permitir que faça uso dessas informações e/ou da senha de
acesso aos Sistemas de forma indevida
CLÁUSULA DÉCIMA - NORMAS SOBRE TRATAMENTO E SEGURANÇA
DE DADOS
A política de privacidade desenvolvida pela Consultx Sistemas atende à
legislação vigente, sobretudo à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados) e à Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
podendo sofrer alterações sensíveis em decorrência de atualizações
normativas, devendo o USUÁRIO consultar com periodicidade esta seção.
Parágrafo Primeiro - O USUÁRIO se obriga, ainda, a proceder ao tratamento
dos dados de terceiros, incluindo a sua submissão ao software, apenas nos
moldes descritos pelo art. 7º, da Lei nº 13.709/18, especialmente o
consentimento expresso do titular dos dados descrito no inciso I, de tal
dispositivo legal, salvo as exceções previstas, isentando a Consultx Sistemas
de qualquer responsabilidade pelo procedimento em questão.

Parágrafo Segundo - O USUÁRIO fica, desde já, ciente de que poderão ser
coletados dados necessários para a execução e cumprimento dos serviços
contratados, ainda que não tenham sido expressamente deduzidos neste
Termo.
Parágrafo Terceiro - Os dados fornecidos pelo USUÁRIO têm por finalidade
facilitar, otimizar e fazer cumprir os compromissos estabelecidos no site, de tal
modo que poderão ser utilizados para fins comerciais, no sentido de
personalizar o conteúdo oferecido ao USUÁRIO, provendo subsídio à Consultx
Sistemas para melhorar a qualidade e o funcionamento.

Parágrafo Quarto - A Consultx Sistemas se compromete a aplicar as medidas
técnicas e organizativas aptas a proteger os dados do USUÁRIO de acessos
não autorizados.
Parágrafo Quinto - O USUÁRIO se obriga a proceder ao registro de todas as
operações de tratamento de dados a fim de proceder ao rastreio de tais dados
caso assim seja solicitado pelo titular ou pela Consultx Sistemas.
Parágrafo Sexto - A Consultx Sistemas se exime, todavia, de quaisquer
responsabilidades por culpa exclusiva do USUÁRIO, como no caso em que
este forneça seu login e senha de acesso a terceiros.
Parágrafo Sétimo - O USUÁRIO declara conhecer a política de segurança da
informação e todas as normas desenvolvidas pela Consultx Sistemas, bem
como os dispositivos constantes da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados) e da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
comprometendo-se a respeitá-las de modo absoluto.
Parágrafo Oitavo - O USUÁRIO declara possuir capacidade técnica para
proceder à avaliação e ao tratamento de riscos de segurança da informação
nos moldes da política desenvolvida pela Consultx Sistemas, devendo aquele
comunicar imediatamente a essa a ocorrência de qualquer incidente de
informação, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à
solução de tal fato, bem como que os serviços objeto do presente Termo sejam
mantidos em sua totalidade sem prejuízo a ambas e a terceiros, conforme
disposto.
Parágrafo Nono - Caso seja constatada pela Consutx Sistemas a violação da
política e/ou de qualquer norma ou disposição legal de segurança da
informação por parte do USUÁRIO, responderá aquela pelo pagamento de
multa no importe equivalente a 3 (três) vezes o valor do crédito contratado nos
últimos três meses, neste instrumento de contrato, além do ressarcimento por
eventuais danos materiais e morais havidos, estando a Consultx
Sistemas autorizada, ainda, a proceder à resilição contratual, conforme
disposto na Cláusula Nona.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Blumenau- SC
como competente para dirimir as questões oriundas do presente Termo,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

