TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Bem-vindo a ADM & MED
Os nossos Termos Uso e Condições de Navegação é o documento que esclarece
as principais regras que devem ser observadas por todos os usuários que acessam
nossa plataforma.
Ao visitar ou utilizar esta plataforma pressupõe-se a leitura e concordância com
todos os termos aqui documentado.
A ADM & STARTUPS é um serviço oferecido pela ADM & MED, gestora da
plataforma www.admstartups.com.br e prestadora dos serviços objeto destes
Termos (“Serviços”).

1. Definições
Para usar a plataforma e os serviços você, deverá ser maior de 18 anos ou
ter 16 anos ou mais e ter o consentimento de seus pais ou responsáveis. Você
também deve ter plena capacidade aceitar os termos de uso e condições segundo
a legislação de seu país. Para os fins destes Termos, quando utilizarmos o termo
USUÁRIOS estaremos nos referindo a você.

2. Alterações
Estes Termos podem ser alterados de tempos em tempos por razões
válidas. Sempre que houver alteração relevante, a ADM & MED adotará seus
melhores esforços para comunicar os usuários e solicitar uma nova aceitação da
versão mais atualizada. No entanto, solicitamos que visite esta página
periodicamente para checar os Termos mais recentes estabelecidos para uso da
plataforma ADM & MED.
3. Aplicação destes termos
Estes termos serão aplicáveis a todos os usuários assim que iniciado o uso
na plataforma ADM & MED mediante a aceitação de informação dos seus dados a
ser captado pela ADM & MED.
A ADM & MED poderá cancelar acessos e tomar todas as medidas legais
cabíveis em caso de violação destes termos pelos USUÁRIOS.
4. Do Uso da Plataforma como SAAS fornecido pela ADM & MED
Esse termo é um acordo vinculativo entre você e a aplicação, abrangido todo o
seu acesso e uso dessa aplicação, incluindo o uso de todas as informações, dados,
ferramentas, produtos, serviços e outros conteúdos disponíveis por meio deste.
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Ao utilizar esta aplicação você compreende e concorda com as seguintes regras
dispostas:
4.1. Respeito às leis:
4.1.1. O utilizador deverá acessar o SAAS “ADM & STARTUPS” apenas para finalidades
lícitas;
4.2. O utilizador concorda em utilizar o SAAS apenas para os devidos fins e em
conformidade com o presente termo e limitações legais, bem como quaisquer políticas
aplicáveis no Brasil.
4.3. Seu acesso é proibido em territórios onde o conteúdo seja considerado ilegal.
Aqueles que optarem por acessar este site a partir de outras localidades o farão por
iniciativa própria e serão responsáveis pelo cumprimento das leis locais aplicáveis. Os
materiais não deverão ser usados ou exportados descumprimento das leis brasileiras.
Qualquer pendência relação aos materiais será dirimida pelas leis brasileiras.
4.4. A alteração autorizada dos conteúdos desta aplicação é expressamente proibida.
4.5. Responsabilidade pelo conteúdo:
4.5.5. A “ADM & MED” não é responsável pelo conteúdo de quaisquer informações
eventualmente trocadas pelos utilizadores entre si ou que para a “ADM & MED” sejam
elas lícitas ou ilícitas.
4.6. O utilizador concorda que é o único responsável pela sua própria conduta e pela
veracidade das informações fornecidas enquanto utilizar o serviço e que é responsável
pelas conseqüências que resultem do fornecimento intencional de dados incorretos.
4.7. O utilizador concorda que ao usar o SAAS “ADM & STARTUPS” não irá publicar,
enviar, distribuir ou divulgar conteúdo ou informação de caráter difamatório, obsceno
ou ilícito, inclusive informações de propriedade exclusiva pertencentes a outras
pessoas ou empresas, bem como marcas registradas ou informações protegidas por
direitos autorais, sem a expressa autorização do detentor desses direitos.
4.8. Ninguém pode agir em seu nome no uso do SAAS “ADM & STARTUPS” ou da ADM
& MED. Você é responsável pelo conteúdo que indivíduos não autorizados produzirem
ao usar essa aplicação utilizando, com sua permissão, seu perfil cadastrado. Essa regra
não se aplica aos casos de violação ou outros problemas de segurança da aplicação.
4.8. Acessibilidade ao conteúdo:
4.8. 1 A equipe da “ADM & MED” não garante que esta aplicação esteja parcial ou
completamente funcional para uso fora do território nacional.
4.9. Propriedade intelectual:
4.9.1. A equipe da “ADM & MED” e seus colaboradores são detentores do direito de
autoria dos conteúdos produzidos e apresentados nesta aplicação. Essa premissa não
se aplica às informações consideradas como de domínio público ou de utilidade
pública.
4.9.2. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviços, nomes e logotipos que
aparecerem nesta aplicação é de propriedade de seus respectivos proprietários.
4.9.3. OS dados coletados por meio do SAAS “ADM & STARTUPS” pode sofrer
influência pela sua capacidade de acesso à dispositivos móveis com especificações
tecnológicas mínimas. Deste modo, as informações obtidas por meio do SAAS “ADM &
STARTUPS” podem necessariamente não corresponder a expressão real do padrão
epidemiológico daquele período e local, pois depende da conexão e precisão de
antenas dos operadores de telefonia.
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4.10. Leis, regulamentos, direitos e deveres:
4.10.1. O SAAS “ADM & STARTUPS” poderá, mas não é obrigado, a monitorar, revisar
e restringir o acesso e qualquer de suas áreas onde os utilizadores transmitem
informações, podendo retirar do ar ou retirar o acesso a qualquer destas informações
ou comunicações.
4.11. Uso das contribuições:
4.11.1. Ao enviar uma contribuição escrita ou postar informações no SAAS “ADM &
STARTUPS”, você concede uma licença perpétua, isenta de royalties, licença
incondicional para o SAAS “ADM & STARTUPS”.
4.11.2. Você também concorda que o SAAS “ADM & STARTUPS” tem o direito, mas
não a obrigação, de editar ou remover qualquer a contribuição, ou incluí-la no texto
em conjunto com outras contribuições, a critério exclusivo da equipe relacionada a
essa aplicação.
4.12. Todas as informações fornecidas por pessoas e/ou profissionais de saúde são
protegidas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, principalmente, mas não se limitando ao Capítulo II
(Do tratamento de dados pessoais), Seção II (Do Tratamento de Dados Pessoais
Sensíveis), Art. 13 e outros.
4.13. Garantia de Sigilo e Anonimato:
4.13.1. Será garantido o sigilo e anonimato de todas as informações produzidas por
você no SAAS “ADM & STARTUPS”, exceto conforme exigido por lei, ou para tratar de
questões de descumprimento.
4.14.1. Reservamo-nos o direito de usar esta informação internamente e, nesse
âmbito, sua contribuição estará vinculada ao apelido de sua escolha.
4.15. O uso do SAAS “ADM & STARTUPS”, por seus colaboradores e usuários
dependem dos utilizadores para a precisão das informações. A equipe não se
responsabiliza por erros ou imprecisões em qualquer submissão.
4.16. Responsabilidade por ações com base no conteúdo:
4.16.1. O SAAS “ADM & STARTUPS” não assume responsabilidade por quaisquer
prejuízos e/ou danos a pessoas ou bens, em conseqüência de qualquer utilização das
ideias, conteúdos, instruções, métodos, produtos ou procedimentos contidos nesta
aplicação.
4.16.2. Em hipótese alguma os profissionais envolvidos com o desenvolvimento ou
gestão dessa aplicação serão responsabilizados por qualquer decisão ou ação tomada
por você em base a tal conteúdo.
4.17. Responsabilidade por problemas tecnológicos:
4.17.1. Eventualmente todo o conteúdo ou qualquer parte do SAAS “ADM &
STARTUPS” pode não estar disponível e pode não funcionar corretamente em
qualquer momento. Fazemos esforços razoáveis para evitar problemas tecnológicos,
mas em qualquer momento podem ocorrer nessa aplicação problemas tecnológicos
das mais diversas naturezas, tais como vírus, rotinas de programação prejudiciais ou
problemas relacionados ao aparelho do usuário.
4.18. A aplicação é fornecida “como está” e “conforme estiver disponível”. Sem limitar
o nosso aviso geral, não garantimos a disponibilidade, integridade, pontualidade,
funcionalidade, confiabilidade, sequenciamento ou a velocidade de entrega nessa
aplicação ou de qualquer parte do conteúdo.
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4.19. O SAAS “ADM & STARTUPS” não se responsabiliza por qualquer dano ou
prejuízo causado pelo desempenho ou falha de desempenho de toda ou qualquer
parte da aplicação. O SAAS “ADM & STARTUPS” não se responsabiliza por quaisquer
defeitos, atrasos ou erros resultantes da sua utilização desta aplicação.
4.20. A utilização de todas as funcionalidades do SAAS “ADM & STARTUPS” exige
disponibilidade do acesso à internet pelo usuário, por wi fi ou cabo de rede de dados.
A ausência desse pré-requisito pode limitar a utilização da aplicação com todo seu
potencial de uso. A equipe da “ADM & MED”, considerando esse aviso, não assume
responsabilidade decorrente dessa limitação.
4.21. Esta isenção de responsabilidade aplica-se a todos e quaisquer danos ou
prejuízos, incluindo aqueles causados, por qualquer falha de desempenho, erro,
omissão, interrupção, apagamento, defeito, atraso na operação ou transmissão, vírus
de computador, falha de linha de comunicação, roubo, destruição ou acesso não
autorizado, a alteração ou uso de qualquer bem, seja por violação de contrato,
comportamento ilícito, negligência ou qualquer outra causa de ação.
4.22. Responsabilidade por informações de terceiros:
4.22.1. A disposição através da aplicação de links e referências para outros sites,
publicações ou recursos de informação não constitui o endosso desses sites ou de seus
recursos por parte do SAAS “ADM & STARTUPS” de seus agentes ou representantes.
4.22.2. A equipe da “ADM & MED” não faz representações ou asserções quanto à
qualidade, conteúdo e precisão das informações, serviços ou produtos que podem ser
fornecidas por esses recursos e especificamente se isenta de quaisquer garantias,
incluindo, mas não limitando às garantias implícitas ou expressas de comercialidade
ou adequação para qualquer utilização particular, aplicação ou finalidade.
5. Seu cadastro:
- Veracidade dos dados
Ao acessar a plataforma www.admstartups.com.br seu cadastro deverá ser
feito e só será confirmado mediante o preenchimento de todos os campos
solicitados. Ao aceitar estes termos você se compromete a completar o cadastro
com informações exatas, precisas e verdadeiras e a atualizar seus dados sempre
que neles houver alguma alteração. A ADM & MED não se responsabilizará por
dados pessoais inseridos incorretamente pelos usuários, que podem responder
civil e criminalmente pela veracidade, exatidão e autenticidade dos dados
cadastrados.
- Compartilhamento dos dados.
Seus dados serão tratados e armazenados no banco de dados da SAAS
“ADM & STARTUPS” em ambiente seguro, observadas as tecnologias disponíveis e
serão compartilhados com as EMPRESAS Clientes e com fornecedores dos serviços.
Ambos, não poderão compartilhar seus dados com terceiros – caso a EMPRESA
viole essa regra e os compartilhe, poderão responder civil e penalmente por
qualquer dano que venha a causar aos usuários.
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A tratar seus dados compartilhados, você autoriza o uso de inteligência
artificial para análise mais aprofundada das informações coletadas.
- Conta de acesso
Para utilização do SAAS “ADM & STARTUPS”, será disponibilizada após
cadastro a conta e aceite de pagamento do serviços de SAAS mensal ou anual, que
será acessado por meio de e-mail (login) e senha. É de responsabilidade do cliente
se informar a terceiros esses dados e você será integralmente responsável pelo
uso que deles seja feito. Em caso de uso não autorizado de sua conta, você deverá
nos informar imediatamente, por meio do endereço de e-mail:
atendimento@admmed.com.br.
6. Conteúdo do Usuário
Todas as informações, dados, textos, mensagens e outros materiais
enviados, inseridos ou exibidos pelos usuários ou ainda pela ADM & MED são de
única responsabilidade dos autores de tais conteúdos.
A ADM & MED poderá tomar qualquer ação que julgar necessária ou
apropriada a respeito de Conteúdo de USUÁRIOS caso acredite que tal conteúdo
possa criar responsabilidades para a ADM & MED, denegrir sua marca ou imagem
pública ou causar perdas de USUÁRIOS, ou ainda de seus provedores de Internet
ou de outros fornecedores (em partes ou por completo).
7. Diretrizes Gerais dos Usuários
No uso do SAAS “ADM & STARTUPS”, o usuário não pode:

Violar/tentar violar a segurança da ADM & MED como tentativa de
investigar, copiar e testar a vulnerabilidade do sistema, rede, falha de segurança
ou medidas de autenticação sem autorização;

Forjar cabeçalhos TCP/IP ou qualquer parte da informação do
cabeçalho em qualquer e-mail ou postagens em grupos de notícias;

Agregar, copiar ou duplicar partes do SAAS “ADM & STARTUPS”.

Adaptar ou disponibilizar o link de qualquer conteúdo da ADM &
MED ou do SAAS “ADM & STARTUPS” ou ainda informações disponíveis no site,
salvo se permitido por este Termo;

Postar conteúdo ou materiais que promovam ou endossam
informações falsas/enganosas ou atividades ilegais, bem como informações que
ofereçam instruções para atividades ilegais ou proibidas de acordo com o presente
Termo;

Publicar conteúdos que contenham páginas com acesso restrito ou
senha, assim como páginas ou imagens escondidas;

Assediar, incitar ou defender quaisquer tipos de assédio de qualquer
grupo, empresa ou indivíduo;
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Tentar interferir nos serviços para USUÁRIOS, administrador ou rede,
incluindo, mas não se limitando a métodos de envio de vírus para o site,
sobrecarga, acúmulo de mensagens sem conteúdo, spam, “e-mails bomba” ou
panes;

Utilizar a Plataforma SAAS “ADM & STARTUPS” de forma ilícita para
qualquer atividade ilegal, incluir ou submeter qualquer tipo de conteúdo
difamatório, acusatório, implicitamente ou explicitamente ofensiva, vulgar,
obscena, ameaçadora, abusiva, raivosa, racista, discriminatória, e que pode causar
irritação, inconveniência, humilhação, ansiedade e ser considerada como assédio.
Também não são permitidos links para sites de conteúdo pornográfico, indecentes
ou com material de sexo explícito de qualquer tipo; como determinado a critério
da ADM & MED.
Violações à segurança do sistema e da rede poderão resultar em processos
civis e/ou criminais. A ADM & MED investigará ocorrências que possam resultar
em violações, incluindo, mas não se limitando às citadas acima, e poderá se
envolver e cooperar com as autoridades e órgãos de segurança pública na punição
de USUÁRIOS que pratiquem atos de violação.
A ADM & MED reserva-se ao direito de remover quaisquer divulgações de
conteúdo da Plataforma ou SAAS “ADM & STARTUPS” que, de acordo com seus
critérios, não estejam de acordo com este item ou estes termos, bem como
conteúdo que não seja de seu interesse.
Caso seja identificada falsidade ideológica ou fraude relacionada à natureza
das atividades do USUÁRIO na Plataforma ADM & MED ou o SAAS “ADM &
STARTUPS”, poderá, a seu critério, encerrar sua relação com o USUÁRIO.
8. Registro do Histórico de Navegação e Interação dos Usuários
Podemos registrar seu histórico de navegação e interação no SAAS “ADM &
STARTUPS”, como forma de entender suas preferências para melhorar a
plataforma e criar novos produtos, possibilitar a oferta de melhor conteúdo, assim
como atender a necessidades legais e administrativas em caso de fraude ou ordem
judicial.
Você pode desabilitar o uso de cookies ou sujeitá-los ao seu consentimento
prévio por meio das configurações de internet de seu navegador.
9. Responsabilidade da ADM & MED
A ADM&MED se responsabiliza por:
a) Oferecer SAAS “ADM & STARTUPS” qualificado. A qualificação é feita por
algoritmos matemáticos que usam as informações disponibilizadas pelos
USUÁRIOS, razão pela qual a ADM & MED somente se responsabiliza pelos
resultados da ferramenta se as informações publicadas forem verdadeiras.
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A ADM & MED e o SAAS “ADM & STARTUPS” NÃO se responsabilizam por:
a) Dados informados pelos usuários
Os dados informados pelos usuários são de sua exclusiva responsabilidade,
não podendo a ADM & MED ou o SAAS “ADM & STARTUPS” ser responsabilizados
por equívoco no preenchimento dos dados ou não veracidade destes e pelas
conseqüências que possam decorrer disso, pelo fato de que informações de
contato direto (telefone e e-mail) dos usuários estejam ocultas ou incompletas.
10.

Preço

O uso do SAAS “ADM & STARTUPS” não é gratuito e os planos de preço são
ofertados aos clientes para aceite e uso.
A ADM & MED se reserva o direito de instituir, modificar, aumentar ou
eliminar tarifas a qualquer momento, sempre notificando previamente os
USUÁRIOS, os quais decidirão contratar ou não os serviços pelo preço cobrado ou
atualizado.
11. Aceite
AO CONCORDAR COM ESTES TERMOS E INICIAR O USO DO SAAS “ADM &
STARTUPS”, VOCÊ SE COMPROMETE A RESPEITAR AS CONDIÇÕES EXPOSTAS DE
FORMA IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL, BEM COMO A UTILIZAR DE MODO
PROVEITOSO E LEGAL OS SERVIÇOS A ELE OFERECIDOS PELA NOSSA PLATAFORMA.
12. Foro
Conflitos decorrentes destes Termos deverão ser resolvidos no Foro da
Comarca de Santos/SP.
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