TERMOS E CONDIÇÕES
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
OFERECIDO PELA INFLUENCERS INC. APLICÁVEL A PARTIR DE 25/08/2018
Os serviços oferecidos pela INFLUENCERS INC. permitem que os usuários aumentem sua
presença nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook, usando estatísticas e
vários recursos.
O acesso e uso dos serviços oferecidos pela INFLUENCERS INC., estão sujeitos a estes termos e
condições gerais de uso e implicam na aceitação expressa e total dos usuários e na política de
privacidade da INFLUENCERS INC..
A INFLUENCERS INC. recomenda que os usuários mantenham uma versão impressa dos termos
e condições gerais de uso aplicáveis no momento da utilização dos serviços para seus próprios
registros.
ARTIGO 1: DEFINIÇÕES
Nestes termos e condições gerais de uso, os termos utilizados abaixo terão os seguintes
significados, sejam eles usados no singular ou no plural:
- “Aplicação”: refere-se a plataforma oferecida pela INFLUENCERS INC., do qual os Usuários
podem se inscrever e usar os Serviços. O aplicação poderá estar disponível também na Apple
Store e no Google Play a partir do ano de 2020. O Aplicação inclui a infraestrutura e o conteúdo,
incluindo texto, som, imagens fixas ou em movimento, vídeos e bancos de dados;
- “Termos e Condições Gerais de Subscrição”: refere-se aos termos e condições gerais de
subscrição que definem os termos e os métodos de subscrição dos Serviços pelos Usuários;
- “Termos e Condições Gerais de Uso”: refere-se a estes termos e condições gerais de uso dos
Serviços pelos Usuários;
- "Conta": refere-se à conta do Usuário configurada de acordo com as condições estipuladas no
Artigo 6 dos Termos e Condições Gerais de Uso, acessíveis a partir do Site e / ou do Aplicativo e
permitindo que os Usuários se inscrevam e usem os Serviços;
- "Facebook": refere-se à rede social on-line que permite aos usuários postar imagens, fotos,
vídeos, arquivos e documentos, trocar mensagens, participar e criar grupos e usar uma variedade
de aplicativos;
- “INFLUENCERS INC.”: refere-se à sociedade WIGROUP, uma sociedade LTDA, registada no
registo de empresas sob o número07.749.870/0001-07, cuja sede social se encontra-se na
Avenida Juscelino Kubitscheck, 2041, torre D, CEP : 04543-011 que publica o site e o aplicativo e
oferece os serviços;
- “Usernames”: refere-se ao login e senha ou senha que permitem aos usuários acessar sua
conta;
- "Instagram": refere-se ao aplicativo e à rede social para compartilhar fotos e vídeos disponíveis
na Apple Store, no Google Play e no Windows 10;
- "Política de Privacidade": refere-se à política de privacidade de dados dA INFLUENCERS INC.
acessível através da guia "Política de Privacidade" no site.

- “Serviços”: refere-se aos serviços oferecidos pela INFLUENCERS INC. através do Site e / ou

da Aplicação, permitindo aos Usuários obter soluções analíticas e de marketing em relação à
sua presença no Instagram e Facebook, principalmente através de diversos recursos, a saber:

Um recurso estatístico;
Um recurso de gerenciamento de atividades;
Um recurso de gerenciamento de conteúdo;
Um recurso para agendar e gerenciar postagens, que está disponível apenas para o Instagram;
Um recurso de influenciador, que está disponível apenas para o Instagram;

- "Site": refere-se ao site da INFLUENCERS INC. disponível no seguinte endereço: https://

www.influencersmetrics.com a partir do qual os usuários podem se inscrever e usar os
serviços.
- O site inclui todos os componentes de TI (em particular, software de computador e
desenvolvimentos e páginas da Web, incluindo código fonte e objeto para programas, trabalho
de projeto preparatório, especificações e estudos preliminares, documentação do usuário
sobre o uso e operação do site). charter (incluindo projetos, modelos, protótipos e planos), a
infra-estrutura e o conteúdo (incluindo texto, som, imagens fixas e em movimento, vídeos e
bancos de dados).
- “Smartphone”: refere-se aos smartphones que permitem o acesso aos aplicativos via internet;
- “Tablet”: refere-se às telas sensíveis ao toque que permitem o acesso aos aplicativos via
internet;
- “Usuário”: refere-se a qualquer entidade legal que tenha configurado uma conta comercial e
que acesse e use os Serviços.
ARTIGO 2: OBJETO
Os Termos e Condições Gerais de Uso destinam-se a definir os termos e condições sob os quais
os Usuários acessam e usam os Serviços.
Os Termos e Condições Gerais de Uso são sistematicamente fornecidos aos Usuários para
permitir que eles acessem e usem os Serviços. Eles se aplicam exclusivamente a todo uso dos
Serviços e têm precedência sobre todos os outros termos e condições, exceto aqueles que foram
expressamente aceitos pela INFLUENCERS INC.. Consequentemente, todos os outros termos e
condições só serão vinculativos para A INFLUENCERS INC. após a sua confirmação por escrito.
IMPORTANTE: NOTA PARA OS USUÁRIOS
QUALQUER UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLICA A ACEITAÇÃO EXPRESSA, PRÉVIA E
COMPLETA DOS UTILIZADORES DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO.
CLICANDO EM:
“Eu li e aceito os termos e condições gerais de uso dos serviços” E ACEITANDO ESTES TERMOS
E CONDIÇÕES QUANDO OS SERVIÇOS ESTÃO ATIVADOS, OS USUÁRIOS RECONHECEM
QUE ESTÃO SUJEITOS AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO.
ARTIGO 3: APLICAÇÃO / ALTERAÇÕES DOS TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES DE USO
3.1-INFLUENCERS INC. reserva-se o direito de alterar os Termos e Condições Gerais de Uso a
qualquer momento, em particular para levar em conta qualquer desenvolvimento jurídico,
jurisprudencial, editorial, funcional e / ou técnico do site, o aplicativo e / ou os serviços. A versão
que tem precedência é aquela que está acessível on-line na data de uso do site, do aplicativo e /
ou dos serviços. Qualquer uso do Site, do Aplicativo e / ou dos Serviços pelos Usuários após a
publicação dos Termos e Condições Gerais de Uso alterados implica sua aceitação dos novos
Termos e Condições Gerais de Uso.
3.2- Os Termos e Condições Gerais de Uso são atualizados regularmente. Os usuários são,
portanto, solicitados a lê-los toda vez que visitarem o site e / ou o aplicativo.
3.3- No caso de os Usuários não concordarem com os Termos e Condições Gerais de Uso
modificados, eles devem parar de acessar o Site e / ou o Aplicativo e parar de usar os Serviços.

As conseqüências especificadas no Artigo 14.2 dos Termos e Condições Gerais de Uso serão
aplicáveis. O uso do Site, do Aplicativo e / ou dos Serviços pelos Usuários após a publicação dos
novos Termos e Condições Gerais de Uso implicará sua aceitação sem reservas e expressa pelos
Usuários.
ARTIGO 4: PROPÓSITO DOS SERVIÇOS E OPERAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS
4.1- Finalidade dos Serviços
Os Serviços só permitem que os Usuários obtenham soluções analíticas e de marketing para o
gerenciamento de suas contas e resultados de campanhas de marketing do Instagram e páginas
do Facebook, acessem, visualizem e compartilhem os dados coletados desses recursos e
procurem profissionais de marketing e influenciadores.
4.2- Operação geral dos serviços
4.2.1- recurso Estatísticas
Através do recurso de estatísticas, INFLUENCERS INC. oferece aos usuários a capacidade de: Gerenciar o crescimento de sua comunidade Instagram e / ou Facebook, visualizando o número
diário de assinantes ganhos ou perdidos, enquanto descobrindo a localização e o idioma dos
assinantes e a localização de quaisquer mensagens e hashtags por assinantes;

- Meça, gerencie e melhore o desempenho, as impressões e o alcance de seus perfis,

postagens, histórias e hashtags no Instagram e / ou Facebook usando o melhor tempo de
postagem, o conteúdo mais envolvente (mídia) e as hashtags mais influentes em posts de
usuários;
- Gerenciar, analisar e otimizar o engajamento por usuários do Instagram e / ou do Facebook
("curtidas", comentários, visualizações, salvamentos, hashtags e filtros usados) visualizando o
desempenho de suas postagens e histórias em tempo real em comparação com as anteriores;
ARTIGO 5: PRÉ-REQUISITOS PARA O USO DOS SERVIÇOS
5.1- Uso dos Serviços requer que Usuários:

- Possuam um Smartphone e / ou Tablet conectado à internet;
- Ter acesso ao site ou ao aplicativo;
- Crie uma Conta de acordo com os termos estabelecidos no Artigo 6 dos Termos e Condições
Gerais de Uso.

- 5.2- Os usuários garantem que possuem capacidade de utilizar os Serviços e, em particular,
que:

- Tenham idade legal;
- Ter capacidade jurídica e plena capacidade intelectual e cognitiva (em particular, que não
estejam em condição de dependência e / ou sob tutela e / ou supervisão, etc.);

- Ter a autoridade necessária para envolver a empresa que representam;
- Não é um concorrente dA INFLUENCERS INC. e / ou não está usando os Serviços para

competir com A INFLUENCERS INC., de forma fraudulenta e / ou de qualquer forma que
prejudique os interesses dA INFLUENCERS INC..

- 5.3- A INFLUENCERS INC. não poderá ser responsabilizada pelo uso dos Serviços por

pessoas que não atendam às condições estabelecidas nos Artigos 5.1 e 5.2 dos Termos e
Condições Gerais de Uso.

ARTIGO 6: CRIAÇÃO DE UMA CONTA
6.1- Para se beneficiar dos Serviços, os Usuários devem se inscrever conforme descrito nos
Termos e Condições Gerais de Assinatura e criar uma Conta. Pode ser criada contas como

influenciador ou como marca e/ou agência. Cada conta permite o uso dos serviços para o
número de contas do Instagram e / ou páginas do Facebook a serem analisadas pelo perfil do
usuário.
6.2- Para criar uma Conta e poder utilizar os Serviços, os Usuários devem clicar no link "https://
www.influencersmetrics.com/relatorios/comeceaqui. Os usuários são então solicitados a digitar
um endereço de e-mail e configurar uma senha pessoal e exclusiva que lhes permita acessar os
Serviços e / ou sua Conta. A INFLUENCERS INC. incentiva os usuários a usar senhas “fortes”,
combinando números, letras e símbolos, além de letras maiúsculas e minúsculas. Os usuários
são os únicos responsáveis por proteger seus nomes de usuário. Como tal, os usuários
comprometem-se a mantê-los confidenciais e não divulgá-los de qualquer forma. Se qualquer um
dos elementos do Nome de Usuário for perdido ou roubado, os Usuários deverão informar a
INFLUENCERS INC. imediatamente, o que cancelará e / ou atualizará o nome de usuário em
questão. Os usuários são totalmente responsáveis por proteger a confidencialidade de suas
senhas. A este respeito, os usuários devem garantir, no final de cada sessão, que eles
efetivamente se desconectaram do site e / ou do aplicativo, particularmente ao acessar o site a
partir de um computador público. Em caso de perda de sua senha, os usuários poderão solicitar
uma nova senha através de sua conta, clicando no link "esqueci minha senha". Além disso, os
usuários devem preencher um formulário com as seguintes informações:

-

Primeiro nome
Sobrenome
E-mail
Fuso horário
Senha
Tipo de empresa
Número de contas de mídia social gerenciadas * Os campos obrigatórios são marcados com
um asterisco (*). Os usuários devem clicar na guia “Conexão”. Os usuários receberão um email confirmando que sua conta foi criada.

- 6.3- Ao criar uma Conta (seja em seu próprio nome ou em nome de terceiros), os Usuários se

comprometem a fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas,
particularmente em relação à sua identidade, de acordo com o Artigo 6-II da Lei nº 2004-575,
de 21 de junho de 2004, sobre a confiança na economia digital, comprometendo-se a não criar
identidade falsa susceptível de induzir em erro a INFLUENCERS INC. ou terceiros e não se
fazer passar por outra pessoa ou indivíduo legal. A INFLUENCERS INC. não tem controle sobre
a precisão ou confiabilidade das informações fornecidas pelos Usuários e, portanto, não pode
ser responsabilizada por quaisquer consequências resultantes do fornecimento de informações
incompletas ou incorretas. Os usuários que descobrirem que outra pessoa usou sua identidade
para usar os Serviços deverão informar A INFLUENCERS INC. imediatamente no seguinte
endereço: contato@influencersinc.com.br. Os usuários se comprometem a atualizar
imediatamente as informações fornecidas, caso essas informações sejam alteradas. Para fazer
isso, os usuários devem acessar sua conta e acessar o menu "Informações gerais". Eles
podem confirmar suas alterações clicando em "Salvar".

-

6.4- No caso de um usuário fornecer informações falsas, imprecisas, erradas, desatualizadas,
incompletas, enganosas ou enganosas, A INFLUENCERS INC. pode imediatamente, sem aviso
prévio ou compensação, suspender ou encerrar a conta do usuário e temporariamente ou
permanentemente negar-lhe acesso ao site e / ou para o Aplicativo e / ou para os Serviços.
Além disso, a INFLUENCERS INC. não pode, em circunstância alguma, ser responsabilizada
em caso de incumprimento e / ou execução parcial da subscrição em relação à prestação de
informações dessa natureza. 6.5- Usuários cadastrados podem decidir desativar sua Conta
sempre que julgarem apropriado, de acordo com os termos estipulados no Artigo 15 dos
Termos e Condições Gerais.

ARTIGO 7 - TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ATENÇÃO: OBSERVAÇÃO AO USERS INFLUENCERS INC. lembra aos Usuários que os Serviços
servem apenas para aumentar sua presença no Instagram e / ou no Facebook usando soluções

analíticas e de marketing. Os usuários reconhecem e concordam que os resultados fornecidos
pela INFLUENCERS INC. através dos recursos dependem de informações fornecidas pelo
Instagram e / ou Facebook. Portanto, é expressamente entendido que, como A INFLUENCERS
INC. não possui controle sobre a exatidão ou confiabilidade das informações fornecidas pelo
Instagram e / ou Facebook, isso não fornece nenhuma garantia quanto à precisão dos resultados
e / ou estatísticas obtidas pelos Usuários ao usar os Serviços. Consequentemente, a
INFLUENCERS INC. não pode, em nenhuma circunstância, ser responsabilizada em caso de
resultados incorretos, incompletos e / ou imprecisos e / ou estatísticas obtidas de informações
incorretas, incompletas e / ou imprecisas do Instagram e / ou Facebook. Além disso, a
INFLUENCERS INC. não poderá, sob nenhuma circunstância, ser responsabilizada em caso de
indisponibilidade de resultados e / ou estatísticas devido à indisponibilidade e / ou
inacessibilidade de dados coletados no Instagram e / ou no Facebook e / ou na incapacidade de
usar qualquer dos recursos devido à indisponibilidade e / ou inacessibilidade de dados
fornecidos pelo Instagram e / ou Facebook. Por fim, fica expressamente entendido que A
INFLUENCERS INC. não pode substituir os Usuários com relação ao gerenciamento de suas
contas no Instagram e conteúdo de mídia e suas páginas no Facebook e conteúdo de mídia.
7.1- Uso do recurso estatístico
Os usuários podem acessar e usar o recurso de estatísticas para gerenciar o crescimento de sua
comunidade Instagram e / ou Facebook e, mais especificamente, para gerar e acessar
estatísticas em relação aos perfis de mídia social do Instagram e / ou do Facebook. Para fazer
isso, eles devem selecionar o perfil de mídia social ou perfis em que desejam obter estatísticas e
clicar no menu "Analytics". Em seguida, os usuários acessam um conjunto de subcategorias de
análise, incluindo o número diário de assinantes ganhos ou perdidos, a localização e o idioma
dos inscritos, o local das postagens e hashtags dos inscritos, as programações de postagem, o
número de "curtidas", comentários, visualizações, salvamentos etc, fornecendo-lhes um conjunto
de dados e estatísticas sobre os diferentes aspectos da sua presença no Instagram e / ou
Facebook (comunidade, conteúdo (mídia), engajamento e alcance de perfis de mídia social etc.).
Os usuários só precisam inserir um período de análise. O início do período padrão é a última data
de atividade do perfil de mídia social. Com relação aos perfis de mídia social no Facebook, os
Usuários podem inserir um período de análise de sua escolha dentro do limite de 180 dias antes
de sua data de registro no serviço. Com relação aos perfis de mídia social no Instagram, os
Usuários podem inserir um período de análise de sua escolha após a data de registro no serviço.
A INFLUENCERS INC. oferecerá aos usuários a capacidade de acessar estatísticas na forma de
gráficos e / ou tabelas. Os gráficos podem ser exportados como arquivos PDF e / ou como
imagens (.JPEG; .PNG; .GIF) e podem ser vistos na Conta do Usuário por um período ilimitado
enquanto o Usuário se inscrever nos Serviços.
ARTIGO 8: DURAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS
Os Serviços são acessíveis através do Site e / ou da Aplicação vinte e quatro (24) horas por dia,
sete (7) dias por semana. Eles estão acessíveis durante todo o período de assinatura do Usuário
até que ele decida terminar sua assinatura de acordo com os termos estipulados no Artigo 14
dos Termos e Condições Gerais de Assinatura e / ou desative sua Conta de acordo com os
termos estabelecidos no Artigo 15 do Termos e Condições Gerais de Uso. No entanto, devido à
natureza da Internet, a INFLUENCERS INC. não garante o funcionamento ou o acesso aos
Serviços vinte e quatro (24) horas por dia, sete (7) dias por semana.
ARTIGO 9: INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1- A INFLUENCERS INC. reserva-se o direito de interromper a operação de todo ou parte dos
Serviços a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, em particular para realizar manutenção
corretiva ou contínua ou para desenvolver o conteúdo ou apresentação. Sempre que possível, A
INFLUENCERS INC. informará os usuários antes de uma operação de manutenção corretiva ou
em andamento. Além disso, os Usuários reconhecem que os Serviços podem ser interrompidos
por motivos além do controle dA INFLUENCERS INC. e que A INFLUENCERS INC. não pode
garantir acesso contínuo aos Serviços. Em todos os casos, a INFLUENCERS INC. não poderá,

sob nenhuma circunstância, ser responsabilizada por qualquer interrupção e / ou mau
funcionamento dos Serviços, por qualquer motivo.
9.2- Os usuários devem informar aA INFLUENCERS INC. sobre qualquer problema técnico que
encontrarem ao navegar e / ou usar os Serviços enviando um e-mail para o seguinte endereço de
e-mail e descrevendo o problema encontrado: contato@influencersmetrics.com
ARTIGO 10: COMPROMISSOS GERAIS DOS USUÁRIOS - RESTRIÇÕES GERAIS DE
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- Em geral, os Usuários comprometem-se a cumprir os Termos e Condições Gerais de Uso,
bem como as leis e regulamentos aplicáveis. Os usuários são responsáveis pelo uso dos
Serviços em geral, bem como por suas conseqüências.
10.2- Ao utilizar os Serviços, os Usuários comprometem-se em particular a: Fornecer
informações precisas, completas e verdadeiras e atualizá-las sistematicamente em caso de
mudança; - Observe os pré-requisitos para usar os Serviços;

- Cumprir com os Termos e Condições Gerais de Uso;
- Respeite a imagem e a reputação dA INFLUENCERS INC.; - Não modificar ou alterar os
-

Serviços, no todo ou em parte; - Não restringir o uso dos Serviços por qualquer meio e não
falsificar qualquer menção ou elemento dos Serviços;
Não espalhar ou tentar espalhar vírus de computador ou outros elementos prejudiciais através
dos Serviços;
Não integrar em um sistema de TI, não alterar o conteúdo ou cometer qualquer das infracções
previstas nos artigos 323-1 e 323-7 do Código Penal Francês ("hacking"), não enviar inúmeras
mensagens não solicitadas através dos Serviços, o que é punível nos termos do artigo 226-18
do Código Penal Francês;
Não remover o conteúdo dos Serviços ou de seu banco de dados, em particular usando
programas automatizados;
Não envie sua senha pessoal para terceiros;
Não utilizar os Serviços para fins contrários às regras em vigor ou infringir os direitos de
terceiros (incluindo propriedade intelectual e privacidade);
Não tentar e abster-se de trabalhar, desabilitar ou interromper qualquer função relacionada à
segurança dos Serviços, ou impedir ou restringir o uso ou a cópia do Conteúdo ou impor
quaisquer restrições ao uso dos Serviços ou de conteúdo acessível a partir de os serviços;
Não distribuir, no todo ou em parte, os Serviços, incluindo o conteúdo, em qualquer outro
meio, sem o consentimento prévio por escrito da INFLUENCERS INC.;
Não prejudique A INFLUENCERS INC. em geral.

- 10.3 - INFLUENCERS INC. reserva-se o direito de excluir uma Conta do Usuário e / ou negar-

lhe acesso aos Serviços sem aviso prévio e sem prejuízo de outros direitos e ações que possa
ter o direito de reivindicar no caso de um Usuário usar os Serviços de maneira inadequada.

ARTIGO 11: RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS
11.1 - Os usuários são os únicos responsáveis por sua decisão de usar os Serviços e por sua
adequação às suas necessidades, bem como pela segurança de seu sistema de TI e pelo backup
de seus dados. Além disso, eles são pessoalmente responsáveis por usar os Serviços, bem como
pelas informações fornecidas ao criar sua conta e usar os Serviços.
11.2 - Os usuários deverão indenizar e isentar a INFLUENCERS INC. de quaisquer danos
incorridos pela INFLUENCERS INC. e contra a ação por danos que possam ser movidos contra
ela com base na violação destes Termos e Condições Gerais de Uso e / ou de qualquer direito de
terceiros. Em caso de fraude, a INFLUENCERS INC. está autorizada a divulgar as informações
necessárias às organizações competentes responsáveis pela prevenção da referida fraude e
ofensas.
11.3- Em caso de violação pelos Usuários de uma de suas obrigações sob estes Termos Gerais e
Condições de Uso, em particular das obrigações contidas no Artigo 10 acima, a INFLUENCERS

INC. reserva-se o direito de suspender ou encerrar a Conta do Usuário, sem aviso prévio, de
acordo com as condições do Artigo 15 dos Termos e Condições Gerais de Uso. Tal rescisão
ocorrerá sem prejuízo de quaisquer danos que possam ser reivindicados pela INFLUENCERS
INC. por danos sofridos como resultado de tal violação pelo Usuário.
ARTIGO 12: RESPONSABILIDADE DA INFLUENCERS INC. - GARANTIAS DADAS PELA
INFLUENCERS INC.
12.1- Responsabilidade
12.1.1- O uso de usuários dos Serviços é por sua conta e risco. Os usuários são os únicos
responsáveis pelo uso dos Serviços e pela adequação às suas necessidades, bem como pela
segurança de seu sistema de TI e pelo backup de seus dados. Os usuários são os únicos
responsáveis por suas negociações com terceiros em relação ao uso dos Serviços.
12.1.2- Os Serviços só permitem obter soluções analíticas e de marketing para o gerenciamento
de contas do Instagram e páginas do Facebook, os dados coletados desses recursos para serem
acessados, visualizados e compartilhados e os profissionais de marketing e influenciadores a
serem pesquisados. A INFLUENCERS INC. não pode ser responsabilizada por qualquer dano
sofrido pelos Usuários em relação ao uso anormal dos Serviços, particularmente em caso de
violação dos Termos e Condições Gerais de Uso e / ou o fornecimento de informações falsas ou
incorretas pelos Usuários.
12.1.3- A INFLUENCERS INC. não pode ser responsabilizada por quaisquer danos diretos ou
indiretos, perdas ou custos resultantes do uso dos Serviços, a incapacidade de usar os Serviços,
um mau funcionamento, interrupção de manutenção, falha técnica do servidor, interrupção da
Internet. acesso, um vírus, um problema de linha ou sistema ou por qualquer outro motivo. A
INFLUENCERS INC. não pode ser responsabilizada por qualquer dano ao sistema de TI dos
usuários, pela perda de dados ou por qualquer outro dano resultante do acesso ou do uso dos
serviços pelos usuários. Além disso, a INFLUENCERS INC. não poderá ser responsabilizada
pelos Usuários, na extensão máxima permitida pela lei aplicável em vigor no Brasil, por: Qualquer dano indireto que possa ser causado, incluindo qualquer perda de lucros (seja direta ou
indireta), qualquer perda de clientes, perda de reputação comercial ou perda de dados que os
Usuários possam sustentar; - Qualquer perda ou dano que os Usuários possam sofrer, inclusive
como resultado de:

- Confiança na integridade e precisão das informações fornecidas através dos diferentes
Serviços;

- Quaisquer alterações que a INFLUENCERS INC. possa fazer aos Serviços em geral, ou
qualquer término temporário ou permanente dos Serviços oferecidos;

- O relacionamento deles com profissionais ou outros terceiros cujas informações de contato
-

tenham obtido através dos Serviços (por exemplo, influenciadores, profissionais de marketing,
etc.);
A falha dos usuários em fornecer aA INFLUENCERS INC. informações precisas sobre sua
conta;
A imprecisão dos dados e / ou estatísticas obtidas;
Acesso ou uso ou incapacidade de usar ou acessar os Serviços em geral;
A incapacidade dos usuários para manter completamente seguro e confidencial uma senha ou
as informações fornecidas após o seu registro.

12.2- Garantias
Os usuários entendem e concordam que: - Os serviços são fornecidos "como estão". ALÉM
DISSO, A INFLUENCERS INC. NÃO PODE GARANTIR AS CONSEQUÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS E / OU DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. OS DETALHES DO
CONTATO EM RELAÇÃO AQUELES FORAM OBTIDOS PELOS UTILIZADORES; - EM
PARTICULAR, A INFLUENCERS INC. NÃO GARANTE: - QUE OS SERVIÇOS CORRESPONDEM
AOS REQUISITOS DOS UTILIZADORES; - QUE OS SERVIÇOS OPERARÃO SEM INTERRUPÇÃO
POIS DEPENDEM DAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK, DE FORMA SEGURA OU
SEM FALHAS; - A QUALIDADE DE QUALQUER SERVIÇO, INCLUINDO QUE OS RESULTADOS

OBTIDOS PELOS SERVIÇOS ATENDERÃO ÀS EXPECTATIVAS DO USUÁRIO; - QUE OS
RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS PELAS CARACTERÍSTICAS SÃO COMPLETOS,
EXAUSTIVOS, VERDADEIROS, PRECISOS OU CONFIÁVEIS POIS SÃO EXTRAÍDOS DA
PLATAFORMA FACEBOOK E INSTAGRAM. Nenhuma informação ou conselho dado por
INFLUENCERS INC. aos Usuários em relação ao uso dos Serviços será considerado como a
provisão de uma garantia.
ARTIGO 13: DADOS PESSOAIS
De acordo com a Lei Nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978 em matéria de processamento de dados,
arquivos e liberdades, conhecida como “Data Protection Act” e o Regulamento (UE) 2016/679
sobre a proteção de pessoas singulares no que diz respeito à processamento de dados pessoais
e sobre a livre movimentação de tais dados, os Usuários são informados de que a INFLUENCERS
INC. realiza o processamento automatizado de seus dados pessoais com a finalidade de usar os
Serviços e processar e gerenciar o relacionamento comercial e vender a assinatura dos Serviços.
Esses dados podem ser transferidos para subsidiárias e / ou empresas controladas pela
INFLUENCERS INC., bem como para seus subcontratados que contribuem para tais
relacionamentos para fins de gerenciamento, desempenho, processamento e pagamento. Cada
Usuário possui direitos de acesso, modificação, correção, limitação, portabilidade e remoção em
relação aos seus dados, bem como direito de oposição. Para isso, entre em contato com o
serviço de suporte por e-mail no seguinte endereço: contato@influencersmetrics.com
Para mais informações, os usuários devem consultar a "Política de Privacidade" na guia "Política
de Privacidade”.
ARTIGO 14: PRAZO E ENCERRAMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO
14.1- Termo
O acesso e o uso dos Serviços oferecidos pela INFLUENCERS INC. são válidos por um período
indeterminado a partir da assinatura do Usuário, exceto em caso de rescisão pelo Usuário de
acordo com os termos estipulados abaixo.
14.2- Rescisão dos Termos e Condições Gerais de Uso
14.2.1- Os Termos e Condições Gerais de Uso são válidos e devem ser aplicáveis enquanto os
Usuários se beneficiarem de sua assinatura.
14.2.2 - Os usuários podem optar por não usar os Termos e Condições Gerais de Uso, (i)
notificando INFLUENCERS INC. a qualquer momento, por meio de notificação, ou (ii) desativando
seu registro de acordo com as condições descritas no Artigo 15 abaixo. . O aviso deve ser
enviado para A INFLUENCERS INC. por escrito, para o endereço dA INFLUENCERS INC.
estipulado no início destes Termos e Condições Gerais de Uso.
14.2.3- A INFLUENCERS INC. poderá rescindir os Termos e Condições Gerais de Uso,
vinculando-a aos Usuários, a qualquer momento, sem aviso prévio, nos seguintes casos:

- Os usuários deixarem de cumprir qualquer um dos termos dos Termos e Condições Gerais de
Uso;

- INFLUENCERS INC. é obrigado a fazê-lo por uma lei ou regulamento. Tal rescisão resultará na
desativação da Conta do Usuário por INFLUENCERS INC. e terá as mesmas consequências
que as estipuladas no Artigo 15 abaixo. A INFLUENCERS INC. também se reserva o direito de
bloquear temporariamente todo o acesso ao Site e / ou ao Aplicativo e / ou aos Serviços por
Usuários que violaram os Termos e Condições Gerais de Uso e não cumpriram com os prérequisitos definidos no Artigo 5 do Termos e Condições Gerais de Uso.

ARTIGO 15: DESACTIVAÇÃO E EXCLUSÃO DE CONTA
15.1 - A Conta de um usuário está ativa desde que: - esteja registrada no site e / ou no aplicativo;
- Paga por uma assinatura dos Serviços dA INFLUENCERS INC.. Assim que um usuário deixa de
pagar por sua assinatura, o acesso aos serviços é desativado. O Cliente pode continuar

acessando sua Conta, mas não irá ter acesso aos Serviços, a menos que compre e pague por
uma nova assinatura dos Serviços.
15.2 - Os usuários podem desativar sua conta no site e / ou o aplicativo e / ou excluir sua conta a
qualquer momento sem motivo. Para fazer isso, os usuários devem enviar um email para o
seguinte endereço: contato@influencersmetrics.com solicitando a desativação ou exclusão de
sua conta. Uma cópia de alguma forma de identidade pode ser solicitada para evitar qualquer
risco de roubo de identidade. O acesso à conta terminará na data de aniversário da assinatura do
usuário.
15.3- O cancelamento da assinatura e / ou a eliminação de uma Conta é final, pois a Conta é
irreversivelmente eliminada e os dados pessoais relacionados são automaticamente apagados e
não podem ser recuperados. O cancelamento da assinatura e / ou a exclusão de uma conta não
impede que os usuários se registrem novamente e criem outra conta.
15.4- Em caso de não cumprimento das obrigações decorrentes da aceitação dos Termos e
Condições Gerais de Uso, a prestação de informações incorretas quando a Conta é criada ou
ação passível de prejudicar os interesses da INFLUENCERS INC., INFLUENCERS INC. reserva-se
o direito de suspender acesso aos Serviços sem aviso prévio ou, dependendo da gravidade da
ação, excluir a Conta do Usuário sem que nenhum dano possa ser reivindicado.
ARTIGO 16: PROPRIEDADE INTELECTUAL
16.1- Determinados elementos (incluindo editoriais, ilustrações, estudos e vídeos) no Site e / ou
na Aplicação e / ou nos Serviços são protegidos por leis de propriedade intelectual,
particularmente direitos autorais, e são de propriedade exclusiva da INFLUENCERS INC.. Da
mesma forma, as marcas registradas, logotipos, gráficos e animações no site e / ou o aplicativo e
/ ou os serviços são de propriedade intelectual exclusiva da INFLUENCERS INC.. Fica acordado
que os Termos e Condições Gerais de Uso não resultarão em qualquer atribuição dos direitos de
propriedade intelectual da INFLUENCERS INC..
16.2- A INFLUENCERS INC. concede aos usuários o direito não exclusivo e intransferível de usar
o site e / ou o aplicativo e / ou os serviços e qualquer software relacionado gratuitamente. Eles
estão proibidos - direta ou indiretamente - de copiar, modificar, criar um trabalho derivado,
engenharia reversa, desmontar ou tentar obter o código fonte (exceto para os casos estipulados
por lei), vender, atribuir, sublicenciar ou transferir qualquer outro direitos ao Website, à Aplicação,
aos Serviços ou ao software relacionado. Os usuários comprometem-se a não modificar o Site, o
Aplicativo, os Serviços ou o software relacionado de maneira alguma e / ou a não usar versões
modificadas, incluindo (mas não se limitando a) acesso não autorizado ao Site e / ou ao
Aplicativo. e / ou os Serviços. Em particular, os Usuários concordam em não acessar os Serviços
por qualquer outro meio que não o Website e / ou o Aplicativo. Os usuários são informados e
reconhecem que o Site, o Aplicativo, os Serviços e qualquer software relacionado usado podem
conter informações confidenciais ou informações protegidas pela lei de propriedade intelectual
em vigor ou qualquer outra lei. Os usuários se comprometem a não modificar, arrendar,
emprestar, vender ou distribuir tal conteúdo ou criar trabalhos derivados incorporando todo ou
parte desse conteúdo, a menos que expressamente autorizado pela INFLUENCERS INC.
antecipadamente. O Site e / ou o Aplicativo e / ou os Serviços contêm texto e imagens que são
de propriedade exclusiva da INFLUENCERS INC. (doravante, “Propriedade Intelectual”). A
Propriedade Intelectual é disponibilizada aos Usuários, gratuitamente, exclusivamente para o uso
do Site, do Aplicativo e dos Serviços e como parte do uso normal de seus recursos. Essa
autorização para usar a Propriedade Intelectual é dada em uma base pessoal, não exclusiva e
intransferível. A INFLUENCERS INC. poderá revogar sua autorização para usar sua propriedade
intelectual a qualquer momento. Os usuários estão proibidos - direta ou indiretamente - de copiar,
modificar, criar um trabalho derivado, engenharia reversa, desmontar ou tentar localizar o códigofonte (exceto para casos previstos em lei), vender, atribuir, sublicenciar ou transferir quaisquer
direitos em relação à Propriedade Intelectual. Os usuários concordam em não modificar a
propriedade intelectual de forma alguma. No caso de uso não conforme ou abusivo da
Propriedade Intelectual, a INFLUENCERS INC. reserva-se o direito de tomar qualquer medida
legal para impedir a violação de seus direitos de propriedade intelectual e cancelar a assinatura
e / ou desativar as Contas dos Usuários de acordo com as condições de Artigo 15 acima.

ARTIGO 17: DIVERSOS
17.1 - Os Termos e Condições Gerais de Uso constituem o acordo integral entre Usuários e
INFLUENCERS INC. com relação ao uso dos Serviços e do Website e / ou do Aplicativo em geral.
Os Termos e Condições Gerais de Uso regem todo o uso dos Serviços pelos Usuários, sujeito à
aplicação de informações adicionais ou específicas.
termos e condições de uso que regem determinados Serviços para os quais os Usuários devem
dar seu consentimento expresso.
17.2- Em geral, se uma ou mais disposições dos Termos e Condições Gerais de Uso forem
consideradas inválidas de acordo com uma lei, regulamento ou após uma decisão final por um
tribunal com jurisdição, as outras disposições deverão manter sua força e escopo completos e
deverão permanecer válido e aplicável. Os mesmos princípios serão aplicados no caso de
provisões incompletas.
17.3- Se a INFLUENCERS INC. não invocar, a qualquer momento, qualquer uma das disposições
dos Termos e Condições Gerais de Uso, este fato não poderá ser interpretado como uma
renúncia ao direito de invocar essas disposições em uma data posterior.
ARTIGO 18: LEI APLICÁVEL
O uso e operação dos Serviços estão sujeitos à lei Brasileira e lei Francesa. A validade,
desempenho e interpretação dos Termos e Condições Gerais de Uso aplicáveis aos Serviços
também estão sujeitos à lei brasileira e a lei francesa. Para qualquer problema e / ou pergunta
relacionada aos Serviços, os clientes devem contatar o serviço ao cliente por e-mail no endereço
a seguir para tentar encontrar uma solução amigável: contato@influencersmetrics.com.
Quaisquer Disputas Relativas à Aplicação, Interpretação ou Execução dos Termos e Condições
Gerais de uso ou ao uso e / ou operação dos serviços ou de quaisquer serviços subsequentes ou
conseqüentes estão sujeitos à jurisdição dos tribunais brasileiros e/ou parisienses, mesmo no
caso de a introdução de terceiros ou vários réus.
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