
                                       

 

 

TERMO DE USO do SITE ACIF 

 

 

DAS DEFINIÇÕES E DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

 

 

1. Os presentes termos e condições gerais de uso (“Termo de Uso”) regem o uso do site 

“https://www.acifnet.com.br” disponibilizado pela entidade ACIF – Associação 

Comercial e Industrial de Fernandópolis, e aplicar-se-á para todas as pessoas físicas 

ou jurídicas que realizarem o acesso ao presente site, e que tenham expressamente aceito 

clicando eletronicamente no campo pertinente, o que denota o aceite de todas as cláusulas 

deste instrumento, e que de ora em diante serão denominados “USUÁRIOS”. 

 

2. Desta forma, primeiramente, para a compreensão das obrigações e dos direitos previstos 

no presente “Termo de Uso”,  seguem descritas as seguintes definições: 

CADASTRO: Espaços disponíveis para preenchimento dos dados dos Usuários que 

desejam solicitar alguma informação ou serviço no site da ACIF. 

USUÁRIO: Usuário, pessoa física ou jurídica, que utiliza o site 

“https://www.acifnet.com.br” e busca informações no site da ACIF ou insere seus dados 

no(s) campo(s) de cadastro, para fazer uso dos serviços  do mesmo. 

DADO PESSOAL: Informação da pessoa natural (pessoa física) identificada ou 

identificável (CPF, RG, nome completo, etc). 

DADO PESSOAL SENSÍVEL: Dado pessoal (da pessoa física), que sejam sobre a raça,  

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, saúde, vida sexual, informação genética ou de biometria, 

quando vinculado à pessoa natural. 

COOKIES: Trechos de informações formados somente por texto que o site transfere para 

o disco rígido ou outro equipamento de navegação em site, para fins de manutenção de 

registros. Os cookies permitem ao site guardar e individualizar informações importantes 

que irão tornar a utilização do site mais eficaz. 

TRATAMENTO: Toda operação realizada com dados pessoais (de pessoas físicas), 

como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração.  

 

3.O site da ACIF foi criado para facilitar o acesso dos associados e usuários interessados, 

nas informações da entidade, contatos, serviços, bem como, assuntos relevantes ao setor 

empresarial, bem como, o acesso às políticas adotadas pela mesma (entidade). 

 

4.O USUÁRIO é o único responsável, civil e criminalmente, pela veracidade e 

legalidade, das informações e ou correções prestadas no site da ACIF.  

 

5. Quaisquer correções ou exclusões de dados fornecidos pelo USUÁRIO, deverão ser 

requeridas expressamente, no contato da ENCARREGADA – DPO da ACIF, abaixo 

descrito, que efetivará e responderá o pedido, sempre dentro da base legal pertinente. 



 

6. O presente Termo de Uso estabelece obrigações contratadas de livre e espontânea 

vontade, por tempo indeterminado, entre a ACIF e os USUÁRIOS, que dispõem de 

recursos próprios para utilização do site. 

 

7. A ACIF poderá alterar os presentes Termos de Uso a qualquer momento, mediante 

comunicação das mudanças aos USUÁRIOS, por meio de publicação da nova versão no 

próprio site. 

 

8. Se houver violação de qualquer item do presente Termo de Uso pelo USUÁRIO, ou 

houver violação de informações ou efetivação de ações ofensivas e ou ilegais, de modo 

que atinja a entidade, seus diretores ou a qualquer terceiro, a ACIF se reserva ao direito 

de apurar e tomar as medidas legais cabíveis, incluindo a remoção do conteúdo, e demais 

ações judiciais cabíveis. 

 

9. Os dados pessoais requeridos no site da ACIF, como nome, telefone, e-mail, e demais, 

são necessários para as finalidades às quais se destinam, possuindo base legal no Art. 10º, 

I, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  

 

10. Fica estipulado que, independentemente do local de onde esteja sendo acessado o site 

da ACIF, a relação estará sujeita à legislação brasileira. 

 

11. O acesso e o uso pelo USUÁRIO de qualquer conteúdo, informação, e ou material 

disponibilizado por meio do site “https://www.acifnet.com.br”, deverão ser somente 

para a finalidade a que se destinam.   
 

12. Pela ACIF, nenhum dado pessoal será disponibilizado a terceiros que não seja 

autorizado previamente pelo Titular, salvo aos colaboradores, servidor e outros 

controladores e ou operadores,  que sejam terceiros envolvidos na execução do contrato, 

e que tenham necessidade de ter acesso a algum dado para dar continuidade ao trabalho, 

ou cumpram a finalidade do legítimo interesse, tudo como disposto na Lei Geral de 

Proteção de Dados vigente. 

 

13. Quaisquer direitos advindos do site da entidade, são reservados somente à ACIF, que 

ainda custeia e detém a licença de uso e demais despesas para a manutenção do mesmo 

(site), bem como todo o conteúdo disponibilizado, são protegidos pelas leis de 

propriedade intelectual aplicáveis e por outras leis, como Código Civil, Marco Civil da 

Internet, Lei de Direitos Autorais, Lei do Software e a nova Lei de Proteção de Dados 

Pessoais. 

 

14. Ao USUÁRIO fica garantido que a ACIF irá agir em conformidade com a legislação 

vigente, relativa ao tratamento de dados pessoais, bem como de acordo com as suas 

políticas de privacidade, de segurança da informação e de ética digital, tratando dos dados 

pessoais fornecidos pelos USUÁRIOS de maneira segura e adequada. 

 

15. USUÁRIO está ciente que os dados fornecidos sejam utilizados de acordo com a 

finalidade descrita acima, bem como permite o uso de seus contatos de telefone ou e-mail 

para que a ACIF o contate, podendo cancelar o recebimento de e-mails ou telefonemas 

entrando em contado com a ENCARREGADA-DPO, desde que haja embasamento legal 

para tanto. 



16. A ACIF fornecerá aos USUÁRIOS,  o acesso e uso de seu site e às funcionalidades 

disponíveis,  gratuitamente. 

 

17. A ACIF irá tratar os dados pessoais dos USUÁRIOS de maneira segura e 

transparente, permitindo e possibilitando que o TITULAR USUÁRIO tenha acesso aos 

SEUS dados que estão sendo tratados, bem como confirme a existência do tratamento, 

corrija dados incompletos, revogue o consentimento, dentre outros direitos expressos no 

Artigo 18 e demais pertinentes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Este instrumento não gera qualquer contratação entre a ACIF e qualquer USUÁRIO. 

 

O presente Termo de Uso é regido pelas Leis  Brasileiras pertinentes e vigentes, e atende 

aos Princípios Gerais de Direito, sendo o de número 01, efetivado em dezembro de 2021. 

Fica eleito o foro da comarca de Fernandópolis/SP, para resolver quaisquer controvérsias 

ou dúvidas, advinda do uso de nosso site ou relacionadas diretamente ao presente Termo 

de Uso, com a exclusão de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja. 

 


