TERMO DE USO DE APLICATIVO

Pelo presente Termo de Uso de USUÁRIO, ANA MARIA DE BRITTO PIRES - ME,
empresa individual, sede na Av. Luis Viana, 7532, salas 202/203, Edf. Helbor
Cosmopolitan Offices, Bairro ALPHAVILLE I, Salvador, Bahia, Cep: 41.701-005,
devidamente registrada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF) sob o nº 22.269.967/0001-06, doravante denominada de CLARA IT,
estabelece os termos e condições que regerão a relação entre a CLARA IT, as
empresas, doravante denominados EMPRESAS, e os consumidores no seu
aplicativo “SNIFFMALL”, website (www.sniffmall.com.br) e serviços relacionados.
A CLARA IT terá o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de
modificar, alterar, adicionar ou remover qualquer diretriz ou cláusula contida neste
Termo de Uso ou em qualquer documento a ele relacionado, sem que seja
necessária qualquer forma de aviso prévio aos consumidores e empresas. As
EMPRESAS devem acessar o Termo de Uso disponível no aplicativo e Website
(disponível em: www.sniffmall.com.br/termo-de-uso) com frequência, para estarem
cientes de eventuais alterações ou modificações ao referido Termo de Uso, ao qual
estão obrigados. O uso do aplicativo, website ou serviços por parte do USUÁRIO
após quaisquer alterações nos Termos de Uso consiste em uma aceitação tácita
da nova versão do Termo de Uso. Caso o USUÁRIO opte por parar de utilizar o
serviço após a publicação de novo Termo de Uso no aplicativo e website, o
USUÁRIO deve enviar um e-mail imediatamente à CLARA IT informando o
cancelamento do seu cadastro (endereço: contato@sniffmall.com). Se o USUÁRIO
não concorda com o Termo de Uso e não quer se obrigar a ele ou às suas futuras
versões, o USUÁRIO não deve utilizar ou acessar (ou continuar usando ou
acessando) o aplicativo, website ou os serviços. É responsabilidade do USUÁRIO
acessar o aplicativo e website e verificar se novas alterações foram feitas ao Termo
de Uso, não sendo necessária nenhuma notificação da CLARA IT para tanto. O
USUÁRIO também estará obrigado a quaisquer termos de uso adicionais
relacionados ao aplicativo e ao website, ou quaisquer serviços relacionados,
conforme aplicáveis caso a caso, inclusive, sem limitação, à Política de Privacidade
da CLARA IT, descrita neste documento, que guarda pleno alinhamento com a Lei
Geral de Proteção de Dados. Todos os referidos termos e condições são parte
integral deste Termo de Uso. O USUÁRIO declara que leu e entendeu o presente
Termo de Uso e a Política de Privacidade, assim como todos os demais
documentos e anexos pertinentes, e está de acordo com todos os termos e
condições neles estabelecidos.

I.

DO SERVIÇO

Serviço: A CLARA IT, por meio do seu aplicativo SNIFFMALL e website, oferece
aos seus USUÁRIOS um serviço de relacionamento entre consumidores e
terceiros empresários (“EMPRESAS”), na venda de produtos e serviços, através
de um aplicativo disponível para smartphones (sistema operacional Android ou
IoS) onde as empresas disponibilizam produtos para venda com descontos fixos e
os consumidores asseguram o direito de comprar pelas condições oferecidas pelas
empresas, dentro dos prazos definidos no lançamento dos produtos.
Cashback: Em todas as compras realizadas no website e/ou aplicativo, será
garantido ao consumidor usuário o retorno em dinheiro de uma porcentagem do
valor pago (denominado “cashback”), que somente poderá ser utilizado em
compras futuras dentro da plataforma.
Elegibilidade da Empresa: As empresas devem gozar de plena capacidade civil
para utilizarem o Serviço. Menores de 18 anos de idade não estão autorizados a
utilizar os Serviços. O representante da empresa declara ter plena capacidade civil
e ser maior de 18 anos.
Cadastro Obrigatório: A EMPRESA é obrigada a efetuar um cadastro perante a
CLARA IT para poder acessar e utilizar certos aspectos do serviço, aplicativo e/ou
website. A EMPRESA se responsabiliza pela veracidade das informações
fornecidas no seu cadastro, assim como a atualização das mesmas, conforme
requeridas pela CLARA IT, pelo Serviço, pelo aplicativo e/ou pelo website. O uso
destas informações, assim como das outras informações providenciadas pela
empresa a qualquer momento à CLARA IT é regulado pela Política de Privacidade
da CLARA IT. A EMPRESA declara que não providenciará informações que não
são de sua titularidade.
O cadastro contará, obrigatoriamente, com o nome completo, CPF, e-mail, telefone
e endereço do seu representante legal, bem como os dados empresariais como
CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço comercial, telefone e e-mail
institucional da empresa.
Conta, Senha e Segurança do USUÁRIO (Consumidor e Empresa): O USUÁRIO
é responsável por manter a confidencialidade da sua senha e conta, e é
exclusivamente responsável por todas e quaisquer atividades realizadas na sua
conta e/ou com sua senha, conforme aplicável. O USUÁRIO se obriga a (i) notificar
a CLARA IT imediatamente sobre qualquer uso não-autorizado da sua conta e/ou
senha, conforme aplicável, ou de qualquer quebra de segurança relacionada aos
Serviços, conta e/ou senha; e (ii) sair de sua conta e efetuar o ‘log-off’ após o
término de cada sessão de acesso ao aplicativo, website ou serviços. A CLARA IT
não é responsável por quaisquer perdas, danos e indenizações que porventura
advenham do não cumprimento desta Cláusula pelo USUÁRIO.

Taxas: A cada venda efetivada pelas EMPRESAS no website e/ou aplicativo, será
cobrada das EMPRESAS o porcentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) do
valor das vendas, a título de taxa pelos serviços prestados no website e/ou
aplicativo, já incluídos os custos com cartões de crédito e marketing. A CLARA IT
tem o direito de alterar a porcentagem da referida taxa sem a necessidade de aviso
prévio, sendo responsabilidade das empresas o acompanhamento das alterações
deste termo.
Sorteios: Serão realizados mensalmente sorteios entre as EMPRESAS usuárias
ativas, que concorrerão a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor
total transacionado pelo website /aplicativo Sniffmall. A cada R$ 300,00 (trezentos
reais) em vendas no mês imediatamente anterior ao sorteio, as EMPRESAS terão
direito a um cupom para concorrer ao sorteio mensal. Serão sorteados 5 (cinco)
cupons por mês, que dividirão igualmente o prêmio total. O valor do prêmio
individual será depositado na conta corrente das EMPRESAS sorteadas em até 30
dias úteis após a data do sorteio. A CLARA IT tem o direito de alterar, modificar,
suspender e/ou cancelar os sorteios, sem necessidade de comunicação prévia,
sendo responsabilidade das empresas o acompanhamento das alterações deste
termo.
Modificações nos Serviços: A CLARA IT tem o direito de modificar, alterar,
terminar, suspender ou descontinuar, temporariamente ou permanentemente, todo
e qualquer um dos serviços (por completo ou em relação a um ou mais de seus
aspectos), a seu exclusivo critério, a qualquer momento, sem necessidade de aviso
prévio às empresas. O USUÁRIO aceita e entende que a CLARA IT não será
responsável perante as empresas ou quaisquer terceiros por qualquer
modificação, alteração, suspensão, término ou descontinuação do Serviço ou
qualquer aspecto deste. O USUÁRIO declara e aceita que, nestes casos, poderá
perder todos os pontos, promoções, vantagens e/ou análogos recebidos por meio
do serviço, e que a CLARA IT não é responsável por tais ou eventuais perdas ou
danos, sendo estas inerentes ao risco do USUÁRIO utilizar o Serviço.
Descontos: Todos os descontos disponibilizados pelas EMPRESAS por meio do
serviço são exclusivamente promocionais, não configuram direito adquirido, e
independem da CLARA IT. Tais descontos são de responsabilidade da EMPRESA
ofertante e serão disponibilizados diretamente pela EMPRESA em sua “vitrine
virtual”, não pela CLARA IT, sendo realizáveis somente em relação aos bens e/ou
serviços ofertados pela referida EMPRESA, que se responsabiliza integralmente
pela disponibilidade, qualidade, quantidade, estado, existência e legitimidade.
Acesso via Terceiros: O Cadastro do USUÁRIO poderá ser realizado, total ou
parcialmente, por meio de serviços, websites ou aplicativos de terceiros (como
Facebook Connect ou Google Connect) e o USUÁRIO poderá integrar o serviço,
website e/ou aplicativo da CLARA IT com serviços, websites ou aplicativos de
terceiros (“Serviços de Terceiros”). Ao habilitar tais serviços de terceiros, o
USUÁRIO autoriza a CLARA IT a compartilhar e enviar todas as informações do
USUÁRIO (inclusive informações de cadastro, login e senha) a tais terceiros. As
formas com as quais tais terceiros utilizam, armazenam, compartilham e divulgam
tais informações do USUÁRIO são determinadas exclusivamente pelas políticas

de privacidade, termos de uso e análogos destes terceiros e a CLARA IT não se
responsabiliza pelas políticas de privacidade ou usos que tais terceiros e/ou os
serviços de terceiros possam fazer de tais informações do USUÁRIO, com ou sem
conexão com o serviço, website ou aplicativo da CLARA IT. A CLARA IT também
não se responsabiliza pela veracidade, disponibilidade ou qualidade de qualquer
informação, conteúdo, dado, opinião, nota, informe ou comunicação
disponibilizada por tais terceiros e/ou pelos serviços de terceiros. A CLARA IT não
é responsável por quaisquer perdas ou danos advindos ou supostamente advindos
do uso ou em conexão com o uso de tais serviços de terceiros. A CLARA IT não
recomenda o uso de tais serviços de terceiros, e possibilita o uso de tais serviços
de terceiros para a mera conveniência dos USUÁRIOS, que os utilizarão à própria
conta e risco.
Acesso via Celular: O serviço inclui alguns aspectos que porventura poderão ser
acessados via telefone celular ou aparelho análogo, inclusive com a possibilidade
de (i) efetuar o upload de informações no serviço, (ii) acessar o serviço, (iii) acessar
certos recursos do serviço por meio do aplicativo baixado e instalado no telefone
celular ou aparelho análogo (em conjunto, “Serviços Móveis”). Se o USUÁRIO
acessar o serviço via telefone celular ou aparelho análogo, as tarifas de internet,
pacote de dados e outros custos relacionados à operadora telefônica do referido
USUÁRIO poderão incidir. Além disso, a operadora telefônica do USUÁRIO pode
impor restrições ao download e instalação do aplicativo pelo USUÁRIO, e alguns
serviços móveis podem não funcionar com algumas operadoras telefônicas ou em
alguns aparelhos. Ao utilizar os serviços móveis, o consumidor concorda e aceita
que a CLARA IT e as EMPRESAS podem entrar em contato com o consumidor por
meio de mensagens instantâneas, SMS, MMS, mensagens de texto ou quaisquer
outros meios eletrônicos, diretamente no seu telefone celular ou aparelho análogo,
e que informações sobre o uso dos serviços móveis pelo consumidor podem ser
enviadas à CLARA IT. Caso o consumidor mude ou desative o seu número de
telefone celular, o consumidor se obriga a atualizar imediatamente as informações
do seu cadastro perante a CLARA IT, inclusive para garantir que as mensagens
referentes ao consumidor não sejam enviadas a terceiros que porventura adquiram
o antigo número de telefone celular do consumidor.

DAS CONDIÇÕES DE USO
Conduta do USUÁRIO / Empresa: O USUÁRIO/Empresa entende e reconhece que
todas as informações, dados, textos, software, música, sons, fotografias, vídeos,
mensagens e outros materiais (“Conteúdos”), postados publicamente ou
transmitidos privadamente, são de responsabilidade exclusiva da pessoa que os
transmitiu. Desta forma, a empresa declara ser exclusivamente responsável por
todo o conteúdo que ele subir, postar, enviar, fizer upload, e/ou de qualquer outra
forma transmitir por meio do Serviço.
Uso Comercial: Exceto se de outra forma expressamente autorizado neste Termo
de Uso, a empresa acorda em não exibir, distribuir, licenciar, ceder, publicar,
duplicar, copiar, criar obras derivadas, modificar, vender, revender, explorar,
transferir ou transmitir para quaisquer fins comerciais, qualquer aspecto do serviço,
de uso do serviço ou de acesso ao serviço, do website e/ou do aplicativo.
O serviço é exclusivamente para uso da empresa e não pode ser usado para outros
fins que não os definidos neste Termo.
II. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Conteúdo, Software e Marca: O USUÁRIO/Empresa declara estar ciente que o
serviço, o website e o aplicativo podem conter conteúdos protegidos por direitos
autorais, de propriedade intelectual, de marca, de patente e de comércio, ou
estarem sob quaisquer outras formas de proteção legal. O USUÁRIO/Empresa
declara que não irá modificar, copiar, alterar, licenciar, ceder, vender, distribuir,
alienar ou criar obras derivadas do serviço, do website, do aplicativo ou do
conteúdo, em todo ou em parte. O USUÁRIO/Empresa declara que não irá rastrear
ou coletar dados, utilizar robôs ou extrair quaisquer informações digitais em relação
ao serviço, o website, o aplicativo ou aos conteúdos. Qualquer uso do website, do
serviço, do aplicativo ou dos conteúdos de forma divergente da autorizada neste
instrumento está terminantemente proibida. As tecnologias, softwares, títulos,
direitos e interesses constituintes e relacionados ao serviço, ao website ao
aplicativo são de propriedade da CLARA IT, seus afiliados ou parceiros
(“Software”). O USUÁRIO/Empresa declara que não detém e não irá licenciar,
sublicenciar, ceder ou transferir quaisquer direitos ao Software, assim como não
irá copiar, modificar, criar obras derivadas, efetuar processos de engenharia
reversa ou de qualquer outra forma tentar descobrir o código-fonte do Software.
A CLARA IT é a única e exclusiva titular, detentora de todos os direitos, ao seu
nome e logo, assim como do seu nome de domínio (www.sniffmall.com) e nome
empresarial, bem como todos os conteúdos das telas relativas aos serviços da
CLARA IT, ao serviço, ao website e/ou ao aplicativo, assim como os programas,
bancos de dados, redes e arquivos, que permitem que o USUÁRIO/Empresa
acesse e use sua conta (“Marcas da CLARA IT”). Outros nomes e logos de
empresas, produtos e serviços utilizados e exibidos pelo serviço podem ser marcas
de seus respectivos titulares, que podem ou não serem empresas, apoiadores,
filiados ou parceiros da CLARA IT (“Marcas de Terceiros”). Nenhum aspecto deste
Termo de Uso ou do serviço deve ser interpretado como uma autorização ou

cessão de qualquer licença ou direito de uso de qualquer uma das Marcas
SNIFFMALL ou das Marcas de Terceiros das exibidas por meio do serviço, no
website ou no aplicativo.
Conteúdo de Terceiros: O USUÁRIO declara estar ciente que a CLARA IT não é
responsável pelos conteúdos, produtos e serviços, inclusive eventuais
recompensas, postados por terceiros por meio do serviço, website e/ou aplicativo,
inclusive aqueles postados pelas empresas cadastradas e pelos parceiros
(“Conteúdos de Terceiros”), por quaisquer erros ou omissões em tais Conteúdos
de Terceiros, ou por quaisquer perdas ou danos de qualquer forma resultantes de
quaisquer Conteúdos de Terceiros. O USUÁRIO/Empresa declara estar ciente que
a CLARA IT não faz qualquer tipo de avaliação prévia dos Conteúdos de Terceiros,
mas que a CLARA IT terá o direito exclusivo de recusar ou remover qualquer
Conteúdo de Terceiros, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, com ou sem
motivação.
O USUÁRIO declara estar ciente que todas e quaisquer perguntas, sugestões,
ideias, comentários e outras informações sobre o serviço, o website e o aplicativo
enviadas pelo USUÁRIO à CLARA IT não são confidenciais e são consideradas
parte integral dos Conteúdos do USUÁRIO, estando licenciadas e cedidas para
todos os fins acima previstos, na forma e pelo prazo acima previsto.
Links Externos: O serviço, website e/ou aplicativo podem conter links ou outras
formas de acesso a outros sites e recursos na Internet (“Links”), podendo tais Links
inclusive serem postados pelas EMPRESAS, conforme aplicável. A CLARA IT não
tem controle, detém a titularidade ou é responsável por tais Links, sites, recursos
e os conteúdos neles contidos. O USUÁRIO declara e está ciente que a CLARA IT
não é responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer perdas ou danos
causados ou supostamente causados por ou em relação a qualquer conteúdo,
evento, bem ou serviço disponibilizado por quaisquer tais Links, sites ou recursos.
A relação entre os empresas e/ou os usuarios, assim como as tratativas entre eles,
são de exclusiva responsabilidade destes, inclusive enquanto usando o serviço,
website e/ou aplicativo, e o USUÁRIO declara que a CLARA IT não é responsável
por qualquer perdas e danos relacionados a quaisquer uma destas partes,
inclusive terceiros.
III. DA INDENIZAÇÃO
O USUÁRIO neste ato expressamente renuncia a qualquer direito de indenização
porventura existente perante a CLARA IT e suas sociedades afiliadas, sócios,
diretores, empregados e prepostos, em relação a quaisquer perdas, danos,
despesas, honorários advocatícios, processos judiciais ou administrativos, e
quaisquer outros tipos de demandas relacionadas ao Serviço, Website e/ou
Aplicativo, aos Conteúdos Próprios, Conteúdos de Terceiros ou Conteúdos das
Empresas, à conexão do Consumidor ao Serviço, às Empresas Responsáveis,
assim como quaisquer outros termos e condições relacionados a este Termo de
Uso.
O USUÁRIO DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A CLARA IT NÃO É

RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS, DANOS, LUCROS CESSANTES,
OU QUAISQUER CUSTOS INCORRIDOS PELO USUÁRIO, INCLUSIVE
AQUELES RELACIONADOS À PERDA DE DADOS OU RECOMPENSAS,
INTERRUPÇÃO DE USO DO SERVIÇO, TÉRMINO DO SERVIÇO OU
QUALQUER PERDA INTANGÍVEL, SEJA POR NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA,
IMPRUDÊNCIA, ERRO, DOLO OU CULPA RESULTANTES DO: (I) USO OU
INCAPACIDADE DE USAR O SERVIÇO; (II) CUSTO RELACIONADO COM A
OBTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE QUAISQUER BENS E/OU SERVIÇOS
RESULTANTES DE QUAISQUER BENS, RECOMPENSAS, DADOS,
INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS OBTIDOS OU RECEBIDOS POR MEIO DO
SERVIÇO, DO WEBISTE OU DO APLICATIVO; (III) USO, ALTERAÇÕES OU
ACESSOS
NÃO
AUTORIZADOS
DAS
INFORMAÇÕES,
DADOS,
TRANSMISSÕES OU CONTEÚDOS DO USUÁRIO; (IV) CONTEÚDOS OU
CONDUTAS DE OUTRAS EMPRESAS, EMPRESAS OU TERCEIROS EM
CONEXÃO COM O SERVIÇO, O WEBSITE E/OU O APLICATIVO; OU (V)
QUALQUER OUTRO MATERIAL RELACIONADO AO SERVIÇO, O WEBSITE
E/OU O APLICATIVO. SE O USUÁRIO NÃO ESTIVER SATISFEITO COM
QUALQUER ASPECTO DO SERVIÇO OU DO PRESENTE TERMO DE USO,
ELE DEVE TERMINAR O USO DO SERVIÇO, DO WEBSITE E DO APLICATIVO
IMEDIATAMENTE.
IV. DAS GARANTIAS
O USUÁRIO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO USO DESTE SERVIÇO, E O FAZ
À SUA CONTA E RISCO. A CLARA IT EXPRESSAMENTE SE ISENTA DE
QUALQUER RESPONSABILIDADE E NÃO OUTORGA QUALQUER GARANTIA
REFRENTE AO SERVIÇO, WEBSITE E/OU APLICATIVO, INCLUSIVE NO
TOCANTE AO SEU FUNCIONAMENTO, FINALIDADE E APLICABILIDADE. A
CLARA IT NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER INFORMAÇÃO, DADO,
RECOMPENSA, PROMOÇÃO, BEM OU SERVIÇO OFERTADO PELAS
EMPRESAS, NEM PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÇOES ENVIADAS POR
MEIO DO SERVIÇO, WEBSITE E/OU APLICATIVO.
A CLARA IT não garante que (i) o serviço atenderá às exigências do USUÁRIO, (ii)
o serviço será prestado de forma ininterrupta, precisa, segura e/ou livre de erros,
(iii) os resultados obtidos pelo uso do serviço serão precisos ou corretos e (iv) os
produtos, serviços, informações e outros materiais adquiridos pelo consumidor por
meio do serviço serão satisfatórios ou atenderão às exigências do consumidor.
V. TÉRMINO E SUSPENSÃO
O USUÁRIO declara e aceita que a CLARA IT poderá, a seu exclusivo critério,
suspender ou excluir a conta do USUÁRIO (ou qualquer parte desta) ou qualquer
uso ou acesso ao serviço, website e/ou aplicativo por parte do USUÁRIO, com ou
sem motivação, inclusive por falta de uso ou se a CLARA IT acreditar que o
USUÁRIO violou ou agiu de forma inconsistente com os termos e condições
estabelecidos neste Termo de Uso. Exemplificativamente, A CLARA IT poderá
terminar ou suspender o uso ou acesso do USUÁRIO ao serviço, website e/ou
aplicativo por qualquer descumprimento dos termos deste Termo de USUÁRIO ou
dos seus anexos, desrespeito à legislação aplicável, verificação de cadastro

duplicado, realização de novo cadastro por USUÁRIO já suspenso ou terminado,
suspeita de atividade fraudulenta, abusiva ou ilegal, e as informações sobre o
USUÁRIO podem ser encaminhadas às autoridades legais competentes. A CLARA
IT também tem o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de
descontinuar, suspender ou terminar a prestação do serviço, do website e do
aplicativo, ou quaisquer partes ou aspectos destes, sem necessidade de aviso
prévio. O USUÁRIO declara e aceita que o seu perfil, conta e todas e quaisquer
vantagens relacionadas ao referido perfil e conta podem ser deletados, terminados,
apagados, desativados ou suspensos, temporariamente ou permanentemente,
com ou sem aviso prévio, a qualquer momento, por vontade exclusiva da CLARA
IT. O USUÁRIO também declara que a CLARA IT não será responsável por
qualquer suspensão ou término do acesso do USUÁRIO ao serviço, website e/ou
aplicativo, perante o USUÁRIO ou quaisquer terceiros.
VI. DISPUTAS ENTRE EMPRESAS
O USUÁRIO declara ser o único e exclusivo responsável pelas suas interações
com outras empresas e/ou terceiros por meio do serviço, website e/ou aplicativo
(ou qualquer serviço de terceiros que estiver integrado ao serviço), e o USUÁRIO
declara que a CLARA IT não será responsável e nem terá o dever de indenização
perante as empresas ou terceiros com relação a quaisquer interações, posts,
transmissões ou ações do consumidor. A CLARA IT terá o direito, mas não a
obrigação, de adentrar qualquer disputa (legal, administrativa, arbitral ou de outra
natureza) existente entre o consumidor e as empresas, ou qualquer outro terceiro
em conexão com o serviço (ou qualquer serviço de terceiros que estiver integrado
ao serviço). A CLARA IT não será responsável e nem terá o dever de indenizar
quaisquer atos ou omissões dos consumidores/empresas com relação a qualquer
informação prestada ao ou recebida do USUÁRIO/Empresa, ou resultante da
interação das empresas com os consumidores.
VII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Termo de Uso constitui o acordo completo entre o USUÁRIO e a CLARA IT
substituindo quaisquer negociações, contratos, acordos, termos ou condições
previamente existentes com relação ao seu objeto, e rege as condições sob as
quais o USUÁRIO deve utilizar o serviço, o website e o aplicativo. A demora ou
falha por parte da CLARA IT em exercer seus direitos estabelecidos neste Termo
de Uso não constituirá novação, perda do direito ou perda da possibilidade de
exercer o referido direito. Se qualquer termo ou condição deste Termo de Uso for
considerado inválido, nulo ou anulável por decisão judicial competente, as partes
acordam que todos os demais termos e condições do referido Termo de Uso
permanecerão válidos e eficazes. O USUÁRIO ainda declara que não irá
protocolar, iniciar ou participar de qualquer ação ou processo (judicial,
administrativo, arbitral e/ou de qualquer natureza) contra a CLARA IT, com relação
ao serviço, ao website e/ou ao aplicativo, após o prazo de 1 (um) ano contado da
data em que o USUÁRIO tomou ciência da causa do referido processo ou ação,
independentemente do prazo prescricional previsto em Lei, se maior que um (1)
ano. Uma versão impressa deste Termo de Uso ou de qualquer notificação enviada
de forma eletrônica será admissível em juízo (ou perante a autoridade

administrativa ou arbitral competente) da mesma forma, medida e valor que o
documento eletrônico original. Os títulos das cláusulas deste instrumento são
meramente ilustrativos e não tem efeito legal.
Nada neste Termo de Uso estabelece ou deve ser interpretado como
estabelecendo uma relação societária, de joint venture, trabalhista, previdenciária,
tributária, ou análoga entre as partes, seus empregados, sócios, sociedades
filiadas, parceiros ou análogos.
VIII. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade foi estabelecida para os serviços tomados junto à
CLARA IT, e tem o objetivo de assegurar a confiança e o sigilo das informações
coletadas dos usuários.
Sabemos o quanto é importante para você conhecer e estar seguro sobre a
utilização dos seus dados. Por isso, nos preocupamos em esclarecer e divulgar
nossa política de utilização dessas informações. Assim, você poderá entender
melhor quais informações obtemos e como as utilizamos.
Solicitamos informações quando você:
● Se cadastra no site;
● Efetiva um pedido;
● Responde uma pesquisa on line;
● Participa de uma promoção;
● Cadastra-se em nosso boletim eletrônico (“mail list”).
Utilizamos as informações coletadas por motivos de efetivar a entrega dos serviços
propostos no aplicativo e website, mas também para fins estatísticos, para
analisar, por exemplo, a quantidade de usuários que leram a Política de
Privacidade, as diferenças entre as preferências de privacidade dos usuários e a
frequência de visita a cada página.
Os dados coletados serão também analisados para obter algumas informações
sobre o perfil dos usuários que acessam o site, de modo a oferecer serviços
diferenciados.
Todos os dados coletados são armazenados em servidores seguros, em um banco
de dados reservado e com acesso restrito ao administrador deste site. Dessa
forma, a manipulação dos dados se dá de maneira automatizada, não permitindo
que pessoas não autorizadas tenham acesso aos mesmos.
É possível que nossas páginas contenham hiperlinks que o levem a sites de
terceiros. Recomendamos a leitura da Política de Privacidade desses sites, uma
vez que não temos nenhuma responsabilidade sobre os mesmos.
Algumas pessoas utilizam do nome de empresas de responsabilidade para enviar

e-mails aos usuários e também podem ser enviados juntos a esses e-mails código
executáveis. Em hipótese alguma os aceite, pois tais e-mails e executáveis têm o
intuito de coletar suas informações pessoais.
Esteja atento a esses e-mails, prestando atenção ao endereço do remetente e, se
possível, entre em contato conosco, avisando sobre o ocorrido.
O SNIFFMALL não envia e-mail de propagandas e promoções sem autorização do
usuário. O aplicativo e/ou website prevê estruturas que permitem ao usuário
selecionar o aceite ou não de seu e-mail nas listas de propagandas. Assim, você
poderá cancelar o envio de e-mails a qualquer momento.
Para assegurar regras claras e precisas, podemos eventualmente alterar esta
política, e sendo assim, recomendamos sua leitura periodicamente. Qualquer
alteração na Política de Privacidade será transcrita na mesma.
No início da Política de Privacidade será indicada a data da última alteração, para
facilitar ao usuário saber quando houve modificações.
Em caso de alguma divergência sobre nossa Política de Privacidade ou
reclamações sobre os serviços prestados, sinta-se livre para entrar em contato
conosco.
A CLARA IT compromete-se, publicamente, a cumprir as determinações da Lei
Geral de Proteção de Dados.
IX. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Termo de Uso será regido e interpretado pelas Leis da República Federativa
do Brasil. As partes elegem o Foro Central da Comarca de Salvador para dirimir
todas e quaisquer questões porventura existentes ou que venham a existir entre
elas, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

