
 

 

TERMOS DA BASELINKER ACADEMY 

 

SEÇÃO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Estes Termos da BaseLinker Academy (os 'Termos') constituem um acordo legalmente vinculativo 

entre você ('você' ou o 'Usuário') e a BASELINKER ADVISORY BRAZIL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.294.769/0001-06, com sede na Rua Caldas 

Novas, 50, conjunto 085, Condomínio Beta Trade, Bethaville I, Município de Barueri, Estado de 

São Paulo, CEP 06404  

as condições de uso dos Serviços Eletrônicos dentro da BaseLinker Academy (definido abaixo). 

Leia atentamente os Termos e entre em contato conosco se tiver dúvidas ou comentários sobre 

o seu conteúdo. 

2. Ao aceitar os Termos, e em relação aos Usuários que não criaram uma Conta - ao utilizar o 

Website, você declara ter lido, compreendido e concordado em cumprir todos estes Termos. Se 

você não concordar com todas estas condições ou não tiver a capacidade legal para se vincular 

a elas, você não deverá utilizar o Website. 

  

SEÇÃO 2 

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

1. Os termos utilizados nestes Termos têm o seguinte significado: 

a) BaseLinker Academy – um programa educacional baseado em materiais relativos ao uso do 

Sistema BaseLinker e suas funcionalidades, que consiste em Cursos e Webinars ou outros 

Serviços Eletrônicos, organizados pela BaseLinker, disponíveis através do Website. 

b) Certificado – um certificado emitido pela BaseLinker confirmando a conclusão bem sucedida 

de um determinado Curso, contendo informações sobre o Usuário, por exemplo (i) nível 

concluído do Curso, (ii) nome e sobrenome do Usuário, (iii) número de identificação individual, 

(iv) data de emissão, código QR e link que permite a verificação de sua autenticidade. O 

certificado é gerado em formato PDF e está disponível na Conta. 

c) Conta - um conjunto de recursos no sistema BaseLinker ICT, marcados com um nome 

individual (login) e senha fornecidos pelo Usuário, permitindo que o Usuário utilize os Cursos 

disponibilizados pelo BaseLinker no Website. 

d) Cursos - cursos educacionais disponíveis no Website contendo materiais de treinamento 

relacionados ao Sistema BaseLinker, com diferentes níveis de avanço e escopo temático, 

divididos em unidades (capítulos) terminando com um quiz (teste) sobre as questões contidas 

em um determinado capítulo. 

e) Newsletter – um serviço eletrônico que consiste na transferência periódica e gratuita aos 

usuários, para o endereço de e-mail por eles indicado, de informações na forma de uma 

mensagem eletrônica contendo conteúdo educacional e, mediante seu consentimento prévio, 

também informações comerciais e de marketing sobre os serviços prestados pela BaseLinker. 

-301; e-mail: academy-br@baselinker.com ('BaseLinker'), cujo objeto inclui



 

 

f) Sistema BaseLinker – software para lidar com vendas on-line através de diferentes canais de 

venda disponíveis no modelo SaaS (Software as a Service) e fornecido pela BaseLinker, 

disponível em https://baselinker.com/ após o login na conta do usuário. 

g) Serviços Eletrônicos - serviços prestados eletronicamente pela BaseLinker ao Usuário, de 

acordo com os Termos, consistindo na concessão de acesso contínuo ao Website, Conta, 

Cursos disponíveis dentro da Conta e Webinars, assim como outros serviços disponíveis 

dentro da Academia BaseLinker através do Website. 

h) Webinars - treinamento on-line organizado pela BaseLinker e realizado em tempo real com o 

uso da tecnologia webcast ou disponibilizado como gravação de material audiovisual no 

Website; 

i) Website - websites assim como qualquer outra forma de comunicação, canais de 

comunicação, versão móvel ou mídia social conectada ou relacionada entre si, dentro da qual 

a BaseLinker Academy opera. 

2. Sempre que as disposições destes Termos se referem a um consumidor, entende-se como uma 

pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo um 

consumidor no sentido atribuído pelas disposições das leis aplicáveis, incluindo, mas não se 

limitando aos significados atribuídos pela Lei nº 8.078/90 (“Código de Defesa do Consumidor”). 

 

SEÇÃO 3 

SERVIÇOS ELETRÔNICOS DENTRO DO WEBSITE 

 

1. Com base nos Termos, os seguintes serviços eletrônicos são fornecidos gratuitamente: 

a) Website; 

b) Conta; 

c) Cursos; 

d) Webinars; 

e) Newsletter. 

2. No âmbito dos Serviços Eletrônicos, o acordo especificado nos Termos é válido desde o momento 

de sua execução (ativação da conta) até seu término (exclusão da conta), sem prejuízo das 

reclamações surgidas durante seu prazo. 

3. A Conta permite que o Usuário tenha acesso aos Cursos a qualquer momento. O acesso aos 

Cursos individuais pode depender da aprovação em todos os testes e da obtenção de um 

Certificado (ou Certificados) dentro de outro Curso (outras Bolsas). 

4. Os cursos contêm materiais educativos e de treinamento. Os cursos são divididos em unidades 

(capítulos), sendo que cada capítulo termina com um teste sobre o conhecimento do escopo 

temático determinado em um capítulo específico (quiz). A aprovação em todos os testes resulta 

na obtenção de um Certificado. 

5. Como regra, os testes consistem em perguntas que requerem o preenchimento de campos 

selecionáveis ou dar a resposta correta ou organizar as respostas na ordem correta. Após a 



 

 

conclusão do teste, as respostas corretas são mostradas. A obtenção do Certificado depende da 

aprovação em todos os testes através da obtenção do número de pontos exigidos, ou seja, a 

porcentagem apropriada de respostas corretas e incorretas (70%, a menos que indicado de outra 

forma). 

6. A obtenção do Certificado não equivale à confirmação pela BaseLinker da capacidade de usar o 

Sistema BaseLinker ou obter pelo Usuário qualquer qualificação ou atribuição de um diploma ou 

título acadêmico, assim como não resulta no estabelecimento de uma parceria ou cooperação 

com a BaseLinker. O Usuário que recebeu o Certificado não tem o direito de usar a designação 

de parceiro da BaseLinker, parceiro autorizado, especialista certificado ou designações similares, 

sem prejuízo de acordos individuais entre a BaseLinker e o Usuário. 

7. A eliminação da Conta resulta na remoção e cancelamento do Certificado. 

8. O BaseLinker pode introduzir mudanças no escopo dos Cursos adicionando, removendo ou 

modificando o Curso ou teste (quiz), e também pode introduzir requisitos adicionais para passar 

em um determinado Curso - adequados ao nível de avanço. 

9. O acesso aos Webinars é possível pela participação em tempo real, após o registro através do 

formulário disponível no Website ou pela seleção de material audiovisual que constitua uma 

gravação do Webinar concluído disponibilizado no Website, independentemente de ter uma Conta 

ou uma conta no Sistema BaseLinker. 

10. Um Webinar em tempo real é realizado através do programa ClickMeeting, que o Participante 

pode utilizar através de um link enviado para o endereço de e-mail indicado por eles através de 

um navegador da Web. 

11. A BaseLinker pode oferecer a possibilidade de interagir com o alto-falante ou com outros Usuários 

através da comunicação por bate-papo. 

12. A BaseLinker pode registrar, disponibilizar e arquivar o curso do Webinar, ao qual o Usuário dá 

seu consentimento, através de seu aceite aos presentes os Termos. 

13. A BaseLinker reserva-se a possibilidade de fazer mudanças no programa de Webinar ou nas 

condições técnicas de sua organização ou cancelar o Webinar por razões importantes, o que não 

constituirá uma violação dos Termos. 

14. Os Usuários interessados em receber informações comerciais sobre o Website ou outros serviços 

fornecidos pela BaseLinker recebem informações selecionadas dentro da Newsletter. O Usuário 

tem a possibilidade de utilizar o Newsletter fornecendo seu endereço de e-mail no formulário de 

registro disponível no Website e concedendo consentimento para o envio de informações 

comerciais. O Usuário pode, a qualquer momento, retirar seu consentimento para receber 

informações comerciais do BaseLinker e, assim, renunciar ao recebimento das Newsletter. 

 

SEÇÃO 4 

REGISTRO E USO DA CONTA 

1. O Usuário pode começar a usar a Conta após completar os seguintes passos: 

a) preencher o formulário de registro e aceitar as disposições dos Termos; 

b) clicando no botão 'Registrar' (ou um botão com uma redação semelhante); 



 

 

c) após receber o link para o endereço de e-mail indicado no formulário de registro - clicando no 

link e definindo uma senha; 

d) fazer o login na Conta com o uso do login (e-mail) e senha fornecidos pelo Cliente no momento 

da registro da Conta. 

2. Como resultado de um clique no botão 'Registrar', o acordo representado por estes Termos é 

celebrado entre o Usuário e a BaseLinker e a Conta atribuída ao Usuário é criada. 

3. O Usuário é exclusivamente obrigado a: 

a) Fornecer, no formulário de registro de Conta, dados verdadeiros, precisos, atuais e 

necessários e, no caso de sua alteração, atualizar imediatamente os dados, inclusive os 

dados pessoais; 

b) utilizar os Serviços Eletrônicos de forma consistente com os Termos e não perturbar o 

funcionamento do Website; 

c) não fornecer ou transmitir nos Webinars qualquer conteúdo que seja contrário às disposições 

da lei aplicável ou aos princípios de convivência social, em particular conteúdos que violem 

os direitos autorais de terceiros ou seus direitos individuais; 

d) não tomar ações, tais como: (i) envio ou publicação no Website, ou através da plataforma 

pela qual o Webinar é organizado, de informações comerciais não solicitadas ou publicação 

de qualquer conteúdo que viole as disposições da lei aplicável (proibição de publicação de 

conteúdo ilegal); (ii) realização de atividades de TI ou quaisquer outras atividades destinadas 

a obtenção de informações não destinadas ao Usuário, incluindo dados de outros Usuários, 

ou interferência aos princípios ou aspectos técnicos do funcionamento do Website; (iii) 

modificação não autorizada do conteúdo fornecido pelo BaseLinker, em particular aquelas 

fornecidas no Website. 

4. O Usuário é responsável pelo gerenciamento correto e seguro da senha da Conta, e será 

exclusivamente responsável por: 

a) definir uma senha única e confiável para a Conta; 

b) não armazenar o login e a senha para a Conta no navegador; 

c) abster-se de compartilhar o login e a senha com outra pessoa; 

d) solicitar imediatamente ao Provedor de Serviços que bloqueie a Conta em uma situação em 

que ele suspeite ou identifique o uso do login e da senha por um terceiro não autorizado. 

5. O Usuário pode interromper o uso dos Serviços Eletrônicos, a qualquer momento, deletando a 

Conta. A exclusão da Conta resulta na exclusão de todos os dados e informações do Usuário do 

Website, incluindo informações sobre os Cursos em andamento ou concluídos. A Conta não pode 

ser restaurada. 

6. A comunicação com o Usuário sobre assuntos relacionados ao Website ocorre com o uso dos 

dados de contato fornecidos pelo Usuário durante o registro. O Usuário é obrigado a atualizá-los 

imediatamente na guia 'Seu perfil' ou enviando à BaseLinker uma notificação para o endereço de 

e-mail indicado na Seção 1, acima. A BaseLinker informará aos Usuários em particular sobre as 

atualizações do Website, incluindo aquelas relativas a medidas de segurança necessárias para 



 

 

manter a conformidade do conteúdo digital ou do serviço digital com o acordo especificado nos 

Termos. 

7. Existem requisitos técnicos mínimos, cujo cumprimento é necessário para utilizar o Website e 

Webinars, ou seja, ter um computador ou outro dispositivo conectado à Internet com uma 

capacidade mínima que permita uma atualização suave dos websites, com uma resolução mínima 

de tela de 1280 x 720 pixels, equipado com um navegador web moderno, por exemplo (a) Chrome 

94 e superior, (b) Firefox 93 e superior, (c) Edge 94 e superior, (d) Safari 14 e superior, (e) Opera 

80 e superior, que suporta Java Script e permite salvar cookies. 

Para utilizar os Serviços Eletrônicos, o Usuário deve ter um endereço de e-mail válido/ativo e um 

dispositivo que permita o preenchimento correto dos formulários eletrônicos e o recebimento do 

conteúdo postado no Website. 

8. Ao utilizar o Website, você declara e garante que: 

a) você tem capacidade legal e capacidade para realizar atos legais, e que você concorda em 

cumprir estes Termos; 

b) você é maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

c) todas as informações ou dados enviados por você, fornecidos tanto durante o registro como 

no uso subsequente do Website, são verdadeiros, precisos, atualizados e completos; 

d) todas as declarações apresentadas por você são verdadeiras; 

e) você manterá as informações e dados fornecidos atualizados e, se necessário, os atualizará 

imediatamente; 

f) você não terá acesso ao Website de forma automática ou não humana, inclusive através de 

um bot ou script; 

g) você não utilizará as contas de outro usuário e não disponibilizará sua conta para outras 

pessoas; 

h) você não copiará o conteúdo fornecido pela BaseLinker dentro do Website ou Webinar para 

fins comerciais sem obter o consentimento prévio por escrito da BaseLinker; 

i) você não usará o Website para qualquer propósito ilegal ou não autorizado. 

9. Se as representações e garantias determinadas na Seção 8 forem violadas ou consideradas 

falsas, inexatas, desatualizadas ou incompletas, a BaseLinker terá o direito de bloquear ou de 

apagar sua conta e de recusar qualquer uso atual ou futuro do Website (ou qualquer de suas 

funções). 

10. Reservamo-nos o direito de remover, recuperar ou alterar o nome de Usuário escolhido se 

declararmos, a nosso exclusivo critério, que tal nome de Usuário é inapropriado, obsceno ou de 

outra forma censurável. 

 

SEÇÃO 5 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

1. Salvo especificação em contrário, todos os códigos fonte, bancos de dados, funcionalidade, 

software, designs de websites, áudio, vídeo, texto, fotos e gráficos ou itens similares fornecidos 



 

 

dentro dos Serviços Eletrônicos, em particular dentro do Website, Webinars ou Newsletter 

(coletivamente referidos como 'Conteúdo'), bem como marcas registradas, marcas de serviço e 

logotipos, slogans e lemas neles incluídos ('Marcas') são de nossa propriedade ou são licenciados 

por nós; eles também são protegidos por direitos autorais e direitos de propriedade industrial, bem 

como Termos sobre o combate à concorrência desleal tratados pela legislação aplicável, o que 

inclui as disposições de convenções internacionais aplicáveis. 

2. O Conteúdo e as Marcas são fornecidos "como estão" no Website somente para fins informativos, 

uso pessoal e educação profissional própria. Exceto conforme expressamente estabelecido 

nestes Termos, em suas disposições ou em qualquer outro acordo vinculativo com a BaseLinker, 

nenhuma parte do Website, Conteúdo ou Marcas pode ser copiada, reproduzida, agregada, 

republicada, enviada, exibida publicamente, codificada, traduzida, transmitida, distribuída, 

vendida, licenciada ou utilizada para qualquer finalidade não relacionada à sua própria educação, 

inclusive para fins comerciais, sem nosso consentimento prévio explícito expresso na forma de 

um documento. 

3. A BaseLinker concede a você uma licença não exclusiva, sem qualquer direito de sublicença, 

para utilizar um trabalho autoral, à luz da legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando à 

Lei nº 9.279 de 1996 sobre direitos autorais e direitos conexos, disponibilizados pela BaseLinker 

no curso da prestação de Serviços Eletrônicos (incluindo conteúdo publicado no Website ou em 

Newsletter ou disponibilizado dentro do Webinar), de acordo com seu uso pretendido, somente 

para uso pessoal e educação profissional própria, com a reserva de que o Certificado possa ser 

utilizado para atividades profissionais conduzidas por você. A licença é concedida somente para 

o termo do acordo especificado nos Termos, sem restrições territoriais. A licença dá ao Usuário 

o direito de reproduzir temporariamente os trabalhos autorais, exibindo-os, e em relação ao 

Certificado também divulgando os trabalhos autorais de tal forma que todos possam acessá-los 

no local e horário escolhidos por eles. 

4. Reservamo-nos todos os direitos não expressamente concedidos ao Usuário com respeito ao 

Website, Conteúdo e Marcas. 

 

SEÇÃO 6 

MODIFICAÇÕES E INTERRUPÇÕES 

1. Na medida máxima permitida por lei, não seremos responsáveis perante você ou terceiros por 

quaisquer modificações do Conteúdo, ou pela suspensão ou cessação do Website. 

2. O Website ou a Newsletter podem conter informações contendo erros tipográficos, imprecisões 

ou omissões, incluindo descrições, disponibilidade e várias outras informações. Reservamo-nos 

o direito de corrigir quaisquer erros, imprecisões ou omissões e de alterar ou atualizar informações 

no Website ou no Boletim, a qualquer momento, sem aviso prévio. 

3. Não podemos garantir que o Website estará sempre disponível. Podemos encontrar problemas 

relacionados ao funcionamento do servidor, hardware ou software ou realizar manutenção, 

modernização ou extensão do Website, o que resultará em interrupções, atrasos ou erros em seu 

funcionamento. 

 

SEÇÃO 7 



 

 

RECLAMAÇÕES E RECLAMAÇÕES 

1. Todas as reclamações devem ser enviadas para o endereço da BaseLinker indicado na Seção 1 

acima, por e-mail ou correio. 

2. Uma reclamação apresentada corretamente deve incluir: 

a) seu nome e sobrenome, e no caso de outras entidades - o nome da empresa; 

b) endereço de correspondência e e-mail que foram utilizados para o registro; 

c) descrição da reclamação (por exemplo, até que ponto o Serviço não foi fornecido 

corretamente); 

d) condição esperada após a consideração positiva da reclamação. 

3. As reclamações serão consideradas dentro de 30 dias a partir de seu recebimento. A resposta 

será enviada para o endereço de e-mail fornecido por você. 

4. Podemos solicitar que você forneça as informações necessárias para considerar a reclamação, 

especificando um prazo não inferior a 7 dias e o escopo das informações requeridas, com a 

instrução de que a não conclusão da solicitação dentro do prazo prescrito resultará na não 

consideração da reclamação. Após o término do prazo prescrito, a reclamação será 

desconsiderada. 

5. Os consumidores têm a possibilidade de utilizar procedimentos extrajudiciais para sujeitar às 

reclamações à consideração e buscar o cumprimento desejado. Se você quiser utilizar tal 

procedimento, entre em contato conosco para que possamos propor um procedimento adequado 

ao seu caso. 

 

SEÇÃO 8 

RESPONSABILIDADE 

1. Da mesma forma como no caso de usar qualquer outro meio ou navegar na Internet, o Usuário 

deve usar seu melhor julgamento e, quando apropriado, ter cautela ao usar o Website. 

2. A BaseLinker não se responsabiliza pela incapacidade do Usuário de utilizar os Serviços 

Eletrônicos por qualquer motivo, em particular devido à incompatibilidade do ambiente digital do 

Usuário com as condições técnicas indicadas na Seção 4(7) destes Termos, ou por danos 

resultantes do uso dos Serviços Eletrônicos por Usuários que demonstrem desconformidade aos 

Termos. 

3. Os serviços são fornecidos com o máximo cuidado, porém a BaseLinker não é responsável pelos 

resultados da sua utilização, incluindo as ações do Usuário que este decidir tomar com o uso do 

conhecimento obtido com base nos materiais disponíveis no Website, inclusive após o 

recebimento do Certificado. 

4. A BaseLinker não é responsável perante terceiros por atos ou omissões dos Usuários que 

receberam o Certificado, relacionados à operação, implementação ou outra forma de uso do 

Sistema BaseLinker pelos Usuários. 



 

 

5. Na extensão permitida por lei, a responsabilidade da BaseLinker é limitada ao montante 

equivalente e correspondente à R$ 5.000,00, não sendo a BaseLinker responsável por lucros 

cessantes e danos indiretos (lucrum cessans). 

6. As informações apresentadas no Conteúdo não constituem aconselhamento comercial, contábil, 

fiscal ou jurídico. 

 

SEÇÃO 9 

RESOLUÇÃO DE DISPUTA 

Reclamações de qualquer tipo trazidas por você ou por nós serão apresentadas ou submetidas na 

República Federativa do Brasil, e as partes concordam e renunciam a todas as defesas de falta de 

jurisdição pessoal e foro não conveniente com relação ao local e jurisdição na República Federativa 

do Brasil, a menos que outra jurisdição resulte diretamente do conteúdo da relação jurídica que as 

conecta. 

  

SEÇÃO 10 

RESCISÃO DO ACORDO 

1. As disposições desta Seção prevalecem sobre as outras disposições dos Termos e se aplicam 

somente aos Usuários consumidores. 

2. Para exercer o direito de rescisão do acordo, basta que você logue em sua Conta e acesse o 

menu “Seu Perfil” no Website, e então confirme sua decisão inserindo a senha do Usuário e 

clicando no botão “Confirmar Exclusão”. 

3. Consequências da rescisão do acordo: no caso de rescisão do acordo especificado nos Termos, 

considera-se que ela não é feita no âmbito em que diz respeito à prestação de Serviços 

Eletrônicos. A retirada não se aplica e não afeta as condições de uso do site, em particular o nível 

de proteção de nossa propriedade intelectual. A retirada resulta na eliminação da Conta. 

 

SEÇÃO 11 

ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS 

1. BaseLinker tem o direito de alterar as disposições dos Termos ou de encerrar os Termos a 

qualquer momento, e em relação aos Usuários sendo consumidores - por razões importantes, em 

particular nos seguintes casos: 

a) mudança no escopo dos Serviços Eletrônicos fornecidos de acordo com os Termos; 

b) alteração legislativa das normas que regem a prestação de Serviços Eletrônicos pela 

BaseLinker ou a prestação de outros serviços, afetando direitos e obrigações mútuos 

especificados no acordo celebrado entre o Usuário e a BaseLinker, ou alteração de 

interpretação das disposições das leis aplicáveis à prestação dos Serviços acima 

mencionados, como resultado de sentenças de tribunais ou decisões, recomendações ou 

diretrizes de autoridades ou órgãos competentes em um determinado escopo; 



 

 

c) ajuste às disposições legais ou ao conteúdo das obrigações impostas pelas autoridades ou 

instituições governamentais; 

d) mudança no método de prestação de serviços eletrônicos devido a razões técnicas ou 

tecnológicas (incluindo atualização de requisitos técnicos); 

e) mudança no escopo ou método de prestação de Serviços Eletrônicos aos quais se aplicam 

as disposições dos Termos, seja pela introdução de funcionalidades ou Serviços Eletrônicos 

cobertos pelos Termos (incluindo os pagos), ou pela modificação ou retirada de 

funcionalidades existentes ou de Serviços Eletrônicos; 

f) melhorar a prestação de Serviços Eletrônicos e o suporte aos Usuários; 

g) mudança no escopo ou método de prestação de serviços por entidades que cooperam com a 

BaseLinker como resultado da introdução por essas entidades de novas funcionalidades ou 

serviços, ou modificação ou retirada dos existentes, afetando os direitos e obrigações mútuas 

entre o Usuário e o BaseLinker; 

h) mudanças extraordinárias nas relações; 

i) por questões de segurança; 

j) alterações editoriais. 

2. BaseLinker pode alterar os Termos sem cumprir o prazo mencionado acima, inclusive com efeito 

imediato, se: 

a) estiver sujeita a uma obrigação legal ou regulatória sob a qual é obrigada a alterar os Termos, 

de forma a impedi-la de cumprir o período de notificação acima mencionado; 

b) dever neutralizar uma ameaça imprevista e imediata aos Usuários, incluindo fraude, malware, 

spam, violação de dados ou outras ameaças cibernéticas de segurança. 

3. A alteração dos Termos entra em vigor dentro do prazo indicado pela BaseLinker, não inferior a 

14 dias a partir do momento da notificação aos Usuários sobre as alterações e da disponibilização 

dos Termos alterados, enviando os Termos ao endereço de e-mail atribuído à Conta de um 

determinado Usuário ou na forma de correspondência interna enviada diretamente à Conta do 

Usuário, que é entendida pela BaseLinker e pelo Usuário,  como a introdução das informações 

sobre a alteração nos meios de comunicação eletrônica de tal forma que o Usuário possa ler seu 

conteúdo. No caso de alterações aos Termos, BaseLinker fornecerá o texto consolidado dos 

Termos, publicando-o no Website. 

4. O Usuário tem o direito de não aceitar as alterações aos Termos e, em tal caso, poderá apagar a 

Conta antes da data de entrada em vigor dos Termos atualizados. Se a Conta não for excluída 

dentro deste prazo, presume-se que o Usuário tenha aceitado as atualizações sem reservas. 

  

SEÇÃO 12 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O acordo especificado nestes Termos é feito por um período de tempo indefinido. Você pode 

rescindir o acordo com efeito imediato a qualquer momento, deletando sua Conta. No caso de 



 

 

violação repetida ou grosseira dos Termos por você, a BaseLinker pode rescindir seu acordo com 

efeito imediato, deletando sua Conta e recusando-se a restabelecer a Conta. 

2. Estes Termos e todas as regras de operação publicadas por nós no Website constituem todo o 

acordo e entendimento integral entre você e nós. Nossa falha em exercer ou aplicar qualquer 

direito ou disposição destes Termos não será interpretada como uma renúncia a tal direito ou 

disposição. 

3. Os Termos são disponibilizados gratuitamente no Website em formato que é autorizada a 

obtenção, reprodução e gravação deles em qualquer forma. O Usuário pode salvar os Termos 

em qualquer meio. 

4. Se qualquer disposição dos Termos for considerada inválida, ineficaz ou inaplicável, no todo ou 

em parte, isso não afetará a validade, eficácia ou aplicabilidade das demais disposições dos 

Termos. As partes dos Termos concordam em substituir tal disposição por outra negociada de 

boa-fé que, na medida do possível, refletirá a intenção original das partes dos Termos. As partes 

dos Termos declaram que, no caso de determinação de invalidade de disposições individuais dos 

Termos, os Termos seriam estabelecidos sem estas disposições. 

5. A transferência pelo Usuário de direitos ou obrigações decorrentes ou relacionados ao 

cumprimento das normas destes Termos, em particular a cessão da Conta ou mudança de dados 

no conteúdo do Certificado, não é permitida sem o consentimento prévio e expresso da 

BaseLinker, na forma de um documento, sob pena de nulidade. 

6. A prestação do Serviço é ilimitada no tempo, sujeita às disposições estabelecidas abaixo. Estes 

Termos permanecem obrigatórios até que você utilize os Serviços Eletrônicos, e então - no 

escopo resultante da natureza dos direitos e obrigações decorrentes destes Termos, em particular 

até o final dos prazos de prescrição para possíveis reclamações relacionadas a eles. 

7. Estes Termos estão sujeitos à lei brasileira e à jurisdição dos tribunais brasileiros, a menos que 

as disposições da lei estipulem o contrário. 




