POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade (“Política”) indica como a EVNT PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO LTDA., com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, 6° andar, Sala 62,
CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.158.634/0001-35, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social (“EVNT”, “Nós” ou “Nosso(a)”), tratará os dados pessoais dos usuários que acessarem e
utilizarem a plataforma online da EVNT localizada no domínio “www.evnt.com.br” (“Plataforma”) e que
compartilharem seus dados pessoais (“Dados”) através de cadastro online na Plataforma.
Esta Política é parte integrante dos Termos e Condições de Uso da Plataforma da EVNT (“Termos e Condições”)
disponíveis pelo link [inserir]. Esta Política e os Termos e Condições ainda devem ser interpretados em conjunto e
adicionalmente com eventuais instrumentos contratuais específicos, tais como o Contrato de Licenciamento de Uso de
Software na Modalidade Software as a Service – SaaS firmado entre a EVNT e os Afiliados/Agências (“Contrato”), sendo
que todas as obrigações lá previstas continuam produzindo pleno efeito e em vigor, vinculando os Afiliados/Agências, nos
termos lá especificamente previstos. Em caso de conflito entre as disposições destes Termos e Condições e dos Contratos,
aplicam-se as disposições dos Contratos. Os termos definidos utilizados nesta Política que não tiverem sido por

esta expressamente determinados terão os mesmos significados a eles concedidos nos Termos e Condições.
Esta Política é aplicável aos Usuários e quaisquer terceiros que acessarem, instalarem, baixarem, registrarem,
cadastrarem Dados e utilizarem de qualquer forma a Plataforma. Para fins desta Política, tais Usuários poderão
ser designados, em conjunto ou isoladamente, simplesmente por “Você” e/ou “Seu(s)” e/ou “Sua(s)”.
Ao navegar na Plataforma e utilizar Nossos Serviços, Você concorda com a nossa Política e nos autoriza a tratar
os seus Dados da forma aqui descrita para fornecer nossos Serviços adequadamente.
Atenção!
Antes de utilizar e se cadastrar na Plataforma, é essencial que Você leia e aceite a presente Política em
sua integralidade. CASO VOCÊ DISCORDE DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES AQUI CONTIDAS, VOCÊ
DEVERÁ CESSAR IMEDIATAMENTE O USO DA PLATAFORMA E NÃO INSERIR SEUS DADOS PARA
CADASTRO, pois o simples ato de acessar, instalar, baixar, registrar, cadastrar quaisquer Dados na
Plataforma, configura sua expressa concordância com esta Política. Caso reste alguma dúvida sobre a
proteção de dados e privacidade ou deseje a exclusão ou alteração dos Dados, entre em contato conosco
através do e-mail [inserir] ou através do endereço: [inserir].
A EVNT poderá introduzir à Plataforma novas funcionalidades, utilidades, serviços, produtos ou ferramentas a
qualquer tempo, podendo também alterar aquelas já disponíveis, independentemente de prévia comunicação
a Você. Quaisquer alterações que fizermos nesta Política serão publicadas nesta página e, quando apropriado,
podem ser notificadas por e-mail. Por favor, volte com frequência a esta página para ver quaisquer atualizações
ou alterações.
A EVNT valoriza e respeita a proteção de sua privacidade e dos dados pessoais e se compromete a usar tais
informações de forma responsável e aderente a esta Política de Privacidade, nos termos da Lei Geral de
Proteção de Dados.
Abaixo, inserimos um índice para facilitar sua navegação em nossa Política e garantir sua ampla compreensão
e entendimento de cada um dos tópicos aqui abordados:
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Finalidade da Plataforma
A finalidade de Nossa Plataforma é conectar e intermediar a relação entre Compradores que
estão em busca de fornecedores/prestadores de serviços para reserva e locação de locais e
espaços físicos e digitais para realização de Eventos corporativos.
Requisitos para fornecimento dos Dados Pessoais na Plataforma
Poderá se cadastrar qualquer pessoa jurídica ou física maior de 18 anos, capaz e residente e
domiciliado no território nacional. Você se compromete a fornecer apenas informações claras e
verdadeiras. Você poderá criar um perfil individual ou empresarial, detalhar experiências técnicas
e qualificações, anunciar e solicitar serviços, trocar mensagens através de Chat com outros
Usuários, publicar seus comentários e avaliações sobre os serviços, entre outros.
Cada cadastro na Plataforma é individual e intransferível, portanto, Você será exclusiva e
integralmente responsável pela guarda e sigilo de sua senha e/ou nome de usuário. Caso Você
perca, divulgue ou permita, ainda que acidentalmente, que terceiro tenha acesso à Sua conta na
Plataforma, ou que tenha acesso à Sua senha e/ou nome de usuário, Você será integral e
isoladamente responsável pelos danos sofridos e causados por estes terceiros em razão do acesso
à Sua conta ou aos Seus dados.
Caso Você realize o cadastro em nome de terceiros, Você deverá deter todas as autorizações
necessárias dos titulares dos Dados antes de inseri-los na Plataforma, conforme aplicável nos
termos da legislação brasileira. No caso de cadastro de conta empresarial, o Usuário deverá ser o
responsável legal ou deter os poderes necessários para representar e responder pela empresa
cadastrada. O descumprimento dessas condições resultará nas sanções legais e contratuais
cabíveis.
Coleta e Armazenamento dos Dados
Ao criar uma conta na Plataforma, Nós podemos pedir algumas informações, tais como, mas não
se limitando a endereço de e-mail válido, senha, endereço, nome completo/razão social, gênero
(quando aplicável), data de nascimento (quando aplicável), CPF/CNPJ, número de telefone, entre
outros.
Você é única e integralmente responsável por todo Dado ou informação inserida ou pelo
conteúdo criado, gerado, postado ou referenciado na Plataforma, em qualquer forma ou formato,
os quais expressam única e exclusivamente a Sua opinião pessoal ou de seus respectivos autores
e não da EVNT, que não se responsabiliza por tais conteúdos. Mensagens ou imagens que Você

considere inadequadas, inapropriadas ou ofensivas ou que infrinjam direitos devem ser
reportadas, imediatamente, à EVNT. Qualquer infração a tal previsão, ainda que em retaliação a
infração de terceiros, estará sujeita sanções legais e às penalidades aqui previstas.
Você não poderá, em nenhuma hipótese, transmitir ou inserir qualquer conteúdo ou informação
que sejam contrários à legislação vigente, à moral, à ordem pública e à presente Política, tais como
como: (i) indicação, promoção ou apologia a discriminação sexual, racial, religiosa ou a violação
dos direitos fundamentais e das liberdades reconhecidas pela legislação brasileira; (ii) indução ou
incitação para atos ilegais, violentos, degradantes, ou que conduzam a conclusões errôneas por
inexatidão ou omissão; (iii) conteúdo falso, ambíguo ou inexato, ou que infrinja direitos da EVNT
ou de terceiros; (iv) material pornográfico ou que for julgado pornográfico pela EVNT, a seu
absoluto e exclusivo critério; (v) introdução de vírus, spyware, ransomware e demais programas
ou scripts nocivos e mal-intencionados na Plataforma, bem como de outros elementos
igualmente invasivos nos conteúdos da Plataforma que possam introduzir alterações nos sistemas
informáticos, documentos eletrônicos ou arquivos de quem os acesse.
A EVNT não se responsabiliza por qualquer infração desta Política ou da legislação vigente, mas
se reserva o direito de rejeitar, bloquear ou excluir qualquer conta caso Você descumpra essas
disposições ou ameace fazê-lo, sem necessidade de notificação prévia. A EVNT ainda poderá
denunciar essas atividades às autoridades competentes se constatar a ocorrência de crime ou
ilícito promovido por meio da Plataforma. Em todas as situações em que Você seja prejudicado,
Você está ciente e concorda que a EVNT é responsável até o limite de sua participação direta nos
danos, nos termos da legislação vigente. Dessa forma, Você se compromete a direcionar eventuais
reclamações, ações judiciais, extrajudiciais ou administrativas, pedidos de indenização ou
qualquer ato para conciliação e resolução de conflitos ao causador direto e real dos danos
causados.
Você autoriza a EVNT a verificar as informações fornecidas em seu cadastro, seja por meio de
solicitações diretas a Você ou junto a fontes idôneas de terceiros, bem como concorda com
procedimentos relacionados a esta análise e demais medidas previstas nesta Política.
Quando Você optar por fazer login na Plataforma por meio de serviços de autenticação de
terceiros, como o Facebook Connect, Nós também podemos receber informações adicionais de
perfil do Seu ou outras informações por aquele autorizadas.
Qualquer informação que Você disponibilizar em canais públicos da Plataforma, como por
exemplo no Chat (se Você decidir usar esta ferramenta), será de Sua única e exclusiva
responsabilidade. Por esse motivo, Você deve cuidadosamente considerar os riscos de fazer certas
declarações ou publicar informações pessoais de qualquer natureza. Um outro Usuário pode
copiar/fotografar suas mensagens e circular entre terceiros, dentro ou fora da Plataforma ou
utilizar-se de suas informações de qualquer outra maneira. Nós não assumimos qualquer
responsabilidade por mensagens, informações ou atos de terceiros que ocorram em decorrência
das informações que Você tornar publicamente disponíveis.
Quando Você contatar Nossos canais de suporte, Nós podemos coletar os Dados Pessoais,
conforme necessidade.

Nós podemos automaticamente receber e registrar informação em nossos servidores de Seu
navegador ou dispositivo, incluindo Seu endereço IP, atributos de software e hardware, páginas
que Você acessar, identificadores de dispositivos móveis, informação sobre uso de aplicativo, e
outras informações de dispositivo e nível de sistema.
Nós também podemos armazenar seus Dados aos quais Nós legalmente tivermos acesso através
de nossos parceiros comerciais ou terceiros.
Conforme venha a ser disponibilizado na Plataforma, Você pode também contatar um outro
Usuário utilizando o Nosso Chat. As mensagens trocadas por meio do Chat são armazenadas em
Nossos servidores para obedecer à legislação aplicável e para melhorar a segurança e a qualidade
de nossos Serviços. Entretanto, Nós não monitoramos, moderamos e/ou excluímos as mensagens
trocadas utilizando o Chat. Por isso, Você deve cautelosamente considerar os riscos de fazer certas
afirmações ou ao fornecer Dados.
A EVNT poderá também utilizar procedimento automatizados para a coleta, processamento e
armazenamento de Suas informações públicas disponíveis na conta e perfil no Facebook, com o
objetivo de personalizar sua experiência com a Plataforma, tais como nome, foto do perfil, sexo,
lista de amigos, preferências e interesses ou outras informações públicas do seu perfil.
Uso dos Dados
Para o correto funcionamento e atingimento dos objetivos da Plataforma, é possível que Nós
utilizemos Seus Dados coletados e armazenados, por exemplo, para: (i) conectar os Usuário entre
si, conforme aplicável; (ii) criar e gerenciar perfis de Usuários; (iii) resolver dificuldades técnicas e
para desabilitar funcionalidades da Plataforma; (iv) customizar ofertas e experiências, incluindo
anúncios em sites de terceiros; (v) monitorar atividade geral e individual dos Usuário, tais como
buscas por palavra-chave, postagens e para gerenciar tráfego na Plataforma; (vi) prestar
atendimento aos Usuários ou enviar a estes comunicações de marketing expressamente
permitidas por meio de qualquer meio de comunicação disponível; (vii) empreender iniciativas de
pesquisa e realizar análises para melhorar os Nossos Serviços; (viii) proteger, corrigir e aprimorar
Nossos Serviços; (ix) , obter estatísticas e métricas a respeito do perfil dos Usuários da Plataforma;
(x) identificar erros de programação que possam afetar a navegação na Plataforma.
Para melhorar os Serviços e proteger a privacidade dos Seus Dados, Nós podemos, mas não
somos obrigados a utilizar as informações que Você tornar disponível em na Plataforma ou por
meio dela para determinar se Você está obedecendo ou não esta Política. Para tanto, Nós
podemos utilizar filtros automáticos em Nosso servidor como uma forma de identificar certas
mensagens de Chat que potencialmente violam a lei, esta Política e/ou o Contrato e/ou os Termos
e Condições.
Compartilhamento dos Dados
Nós podemos compartilhar os Seus Dados com Afiliados/Agências responsáveis por ofertar
produtos e serviços através da Plataforma ou Compradores interessados na contratação dos
Eventos. Os Usuários receptores dos Dados não estão autorizados a usar ou divulgar os Dados
recebidos de qualquer outra maneira.

Nós não compartilhamos Seus Dados com empresas não afiliadas, a menos que tenhamos
autorização prévia e expressa para assim o fazer, ou quando: (i) o compartilhamento dos Dados
a terceiros prestadores de serviço que irão Nos ajudar a desenvolver, no todo ou em parte, e/ou
oferecer funcionalidades à Plataforma; (ii) o compartilhamento dos Dados com autoridades
governamentais quando assim requerido.
Em hipótese alguma Nós alugamos ou vendemos Seus Dados a qualquer título e em qualquer
hipótese que seja. Essa situação não se confunde, no entanto, com eventual alteração de controle
ou estrutura societária, incorporação, fusão e/ou qualquer outro tipo de transferência ou alteração
do controle ou estrutura societária da EVNT. Nestes casos, Seus Dados poderão ser transferidos,
no todo ou em parte, aos respectivos terceiros, juntamente com Nossos ativos,
independentemente de comunicação e/ou autorização prévia.
A EVNT poderá disponibilizar os Dados que estiverem armazenados caso seja solicitado por uma
ordem expedida por autoridade competente no cumprimento de suas atribuições legais, ou em
caso de violação ou suspeita de violações desta Política; ou, ainda, para proteger os direitos da
EVNT ou de terceiros, na extensão permitida. Em qualquer hipótese, a revelação dos Dados
limitar-se-á ao mínimo necessário para atingir essas finalidades.
Segurança
Todos os Dados que Nós coletamos são protegidos por meios técnicos razoáveis e procedimentos
de segurança razoáveis no intuito de evitar acessos ou uso dos Dados de forma não autorizada.
Nós autorizamos o acesso de funcionários, agentes, contratados e outros terceiros aos seus
Dados, mas somente no limite do necessário para executarem suas atividades e declara que tais
funcionários, agentes, contratados e outros terceiros tratarão seus Dados de acordo com as
instruções da EVNT.
Todos os Dados fornecidos por Você à EVNT no cadastro ou em qualquer outro momento de sua
navegação na Plataforma são tratadas como informações sigilosas e estão sujeitas a medidas de
segurança e confidencialidade para impedir o acesso, uso ou divulgação não autorizada. A EVNT
também não solicitará a seus usuários Dados por e-mail, especialmente informações relativas a
senhas de acesso.
Você poderá, a qualquer momento, alterar e/ou editar os dados cadastrais apenas fazendo o login
na Plataforma com o nome de usuário e a senha.
A SENHA CADASTRADA É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, FICANDO A SUA GUARDA SOB A SUA
RESPONSABILIDADE. O USO E A PROTEÇÃO DOS DADOS DE ACESSO AO SEU CADASTRO NA
PLATAFORMA SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE, MOTIVO PELO QUAL A EVNT
RECOMENDA QUE VOCÊ GUARDE OS DADOS EM LOCAL SEGURO E NÃO OS FORNEÇA A
TERCEIROS. A EVNT NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO SEU PERFIL
E DA PLATAFORMA POR TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE VENHAM A ACESSAR O SEU PERFIL
E/OU A PLATAFORMA COM O SEU LOGIN E SENHA.
A EVNT NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS
FRAUDULENTAS QUE COLETEM DADOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS (PHISHING).

A EVNT EMPREGA OS MELHORES ESFORÇOS PARA PROTEGER OS DADOS CONFIADOS POR
VOCÊ. ENTRETANTO, NENHUM MÉTODO DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET OU DE
ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO É TOTALMENTE SEGURO, E, PORTANTO, A EVNT NÃO PODE
GARANTIR QUE OS SISTEMAS SEJAM ISENTOS DE ERROS, FRAUDES OU ATAQUES, NÃO
PODENDO, POR CONSEQÜÊNCIA, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER FALHAS
EVENTUAIS, FRAUDES, ACESSO NÃO AUTORIZADO, CORRUPÇÃO DOS DADOS ARMAZENADOS,
PROBLEMAS DE DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA OU ATAQUES NOS SISTEMAS DE
SEGURANÇA ACIMA INDICADOS.
Você é responsável pela veracidade, exatidão e atualização dos Dados inseridos na Plataforma.
É de inteira responsabilidade do Usuário manter o ambiente de seu computador e dispositivo
móvel seguro, com o uso de ferramentas disponíveis como antivírus e firewall, entre outras, de
modo a prevenir riscos eletrônicos e, ainda, utilizar-se de softwares atualizados e eficientes para
o acesso à Plataforma.
Seus Direitos
Abaixo estão descritos os direitos que Você possui como titular dos Dados e que podem ser
exercidos entrando em contato conosco:
Direito de acesso. Você poderá requisitar e receber uma cópia dos seus Dados que EVNT tiver em
seu poder. Além disso, você poderá solicitar esclarecimentos sobre como os Dados foram obtidos,
quais critérios foram utilizados, quais finalidades de tratamentos foram consideradas e com quem
tais dados foram compartilhados.
Direito de retificação. Você poderá solicitar a retificação dos Dados que estiverem incompletos,
inexatos ou desatualizados, mediante a verificação de validade e confirmação dos dados
fornecidos por Você.
Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação. Você poderá solicitar a anonimização, bloqueio
ou eliminação de Dados quando entender que estão sendo tratados de maneira contrária a esta
Política ou em desconformidade com a legislação de proteção de Dados aplicável.
Direito de oposição. Você poderá se opor ao tratamento de seus Dados que não sejam realizados
com base no seu consentimento, caso você entenda que tal tratamento está violando seus
direitos. Nesses casos, se aplicável, a EVNT poderá demonstrar ter motivos legítimos para tratar
os seus Dados conforme esta Política e para prestar os Serviços adequadamente.
Direito de exclusão. Você poderá solicitar a exclusão dos seus Dados armazenados na Plataforma,
tratados com o seu consentimento, que não sejam mais necessários ou relevantes para a
prestação dos Serviços, desde que a EVNT não tenha outra razão para mantê-los, como para o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória de retenção dos dados ou para resguardar os
direitos da EVNT.
Direito de não fornecimento do consentimento. Você poderá se recusar ao tratamento de Dados
realizado com base no seu consentimento a qualquer momento. Porém, caso retire o seu
consentimento, é possível que a EVNT não possa oferecer parte dos Serviços adequadamente.

Direito de revisão. Você poderá solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado, caso entenda que elas estejam afetando seus interesses.
Direito de portabilidade. Você tem direito a solicitar a portabilidade de seus Dados em formato
estruturado e interoperável.
Para apresentar suas manifestações, Você deverá apresentar um pedido/requerimento expresso,
com a descrição dos fatos que deram origem ao pedido, em Seu nome ou por meio de seu
representante legal, com os documentos necessários, aos endereços de contato da EVNT. Tal
requerimento não terá custo algum a você.
Para o exercício desses direitos, é possível que a EVNT tenha que verificar sua identidade e
validade dos seus Dados. Esta medida de segurança visa garantir que os Dados não sejam
divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los. A EVNT pode também
contatá-lo para obter mais informações em relação à sua solicitação.
Transferência Internacional dos Dados;
A EVNT possui sede no Brasil e seus Dados são coletados de acordo com a lei brasileira. Contudo,
a EVNT poderá transferir seus Dados internacionalmente em razão da prestação dos Serviços
disponíveis na Plataforma. Seus Dados poderão ser transferidos para a sede/localização da
empresa responsável pela hospedagem de suas informações.
Antes de transferir seus Dados internacionalmente, a EVNT garante que essa transferência
ocorrerá de acordo com o grau de proteção exigido nesta Política. Para isso, seus Dados serão
transferidos somente para partes localizadas em países ou organizações internacionais que
legalmente possuam um grau adequado de proteção de dados ou que estejam de acordo com
cláusulas padrão contratuais exigidas pela EVNT.
Responsabilidades da EVNT
Sem prejuízo das demais condições sobre esse tema e isenção de responsabilidade previstas nos
Contratos, a única responsabilidade da EVNT é viabilizar a conexão entre os Usuários cadastrados
na Plataforma. A EVNT não é responsável pela veracidade, precisão e confiabilidade dos Dados
fornecidos e trocados entre os usuários, seja na Plataforma ou fora dela.
Você se responsabiliza integralmente por proteger seus equipamentos eletrônicos contra vírus,
malware, adware, ransomware, phishing e outros males disponíveis na internet, não tendo a EVNT
qualquer responsabilidade a este respeito.
Você está ciente de que quando Você clica em determinados links na Plataforma, Você pode ser
direcionado para páginas de outras empresas fora do Nosso ambiente de hospedagem, onde as
informações coletadas estão fora do Nosso controle. Políticas de privacidade e/ou aplicativos de
terceiros não estão abrangidas pela presente Política e serão reguladas exclusivamente por tais
terceiros.
NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A RESPONSABILIDADE TOTAL E ACUMULADA DA
EVNT ORIUNDA OU RELACIONADA À POLÍTICA DE PRIVACIDADE E AOS SERVIÇOS, ESTEJA
BASEADA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, VIOLAÇÃO DE DEVER LEGAL OU EM OUTRA TEORIA

JURÍDICA, SERÁ LIMITADA AO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELA EVNT A TÍTULO DE COMISSÃO
PELOS EVENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES À EVNT NO ÂMBITO DO
CONTRATO.
Spam e Cookies
A Evnt não enviará, de maneira alguma, mensagens indesejadas ("Spam") por e-mail aos Usuários,
enviando e-mails somente para aqueles usuários que autorizaram expressamente o envio de
mensagens publicitárias.
A EVNT utiliza cookies em conjunto com a Plataforma para obter informações. Um cookie é um
pequeno arquivo de dados que é transferido para o seu dispositivo (p. ex., seu telefone ou seu
computador) para objetivos de guarda de registros. Por exemplo, um cookie pode permitir à
Plataforma reconhecer Seu navegador, enquanto outro poderia armazenar suas preferências e
outras informações.
Seu navegador, entretanto, poderá permitir que você defina como lidar com cookies, tal como
recusar todos os cookies ou solicitar que você decida quanto a aceitar cada cookie. Desta forma,
é de suma importância a observância de algumas funcionalidades da Plataforma, considerando
que esta pode não funcionar conforme esperado ou poderá não funcionar totalmente a utilização
dos cookies.
Cookies EVNT e cookies de terceiros
A EVNT poderá instalar cookies no Seu dispositivo por meio da Plataforma. Dessa forma, Nossa
Política se aplicará ao Nosso tratamento das informações que obtemos por meio de nossos
cookies.
Também poderemos permitir que Nossos parceiros de negócio possam instalar cookies no seu
dispositivo. Por exemplo, utilizamos o Google Analytics para web analytics e, desta maneira o
Google também pode instalar cookies no Seu dispositivo. Conforme detalhado abaixo, terceiros
também podem instalar cookies no seu dispositivo para fins de publicidade.
Existem dois tipos de cookies utilizados na Plataforma, denominados "cookies persistentes" e
"cookies de sessão". Os cookies de sessão normalmente expirarão quando ocorrer o fechamento
do navegador; os cookies persistentes permanecerão no dispositivo após o fechamento
navegador e poderão ser utilizados novamente no próximo acesso à Plataforma.
Outras tecnologias
A Plataforma também poderá utilizar outras tecnologias com funcionalidades semelhantes à
tecnologia de cookies, como Web beacons e URLs de rastreamento para obter Dados de Log sobre
usuários. Também poderá ser utilizado Web beacons e URLs de rastreamento em Nossas
mensagens ao Usuário, como forma de checagem relacionada com a abertura de determinada
mensagem ou acesso a um determinado link.
Utilização de cookies da EVNT
A EVNT utiliza cookies para vários objetivos, como os seguintes: (i) para ativar, facilitar e agilizar
o funcionamento da Plataforma em diferentes páginas e sessões do navegador; (ii) para simplificar

o Seu acesso e uso da Plataforma e torná-la mais transparente; (iii) para monitorar e analisar o
desempenho, operação e eficácia da Plataforma para que possamos aprimorá-la e otimizá-la; (iv)
para mostrar ao usuário um determinado conteúdo (o que poderá incluir anúncios) com melhores
resultados financeiros; (v) para detecção e prevenção de fraudes.
Utilizações de cookies de terceiros
Os cookies de Nossos parceiros destinam-se a obter informações que os ajudem a fornecer
serviços para a EVNT. Por exemplo, empresas e pessoas terceirizadas que contratamos para nos
fornecer serviços podem monitorar o Seu comportamento em Nossa Plataforma para
comercializar e fazer publicidade dos serviços e anúncios da EVNT na Plataforma e em websites
de terceiros. Terceiros que usam cookies e outras tecnologias de rastreamento para veicular
anúncios direcionados em Nossa Plataforma e/ou sites de terceiros podem oferecer ao usuário
uma maneira de impedir tais anúncios direcionados, caso haja a opção (opt-out), em sites de
grupos industriais tais como Network Advertising Initiative e/ou Digital Advertising Alliance. O
Usuário poderá, também, controlar cookies de anúncios fornecidos por editores, por exemplo
Gerenciador do Google Ad Preference. Ressalta-se, por oportuno, que mesmo com a ausência de
opção para receber anúncios direcionados, o usuário poderá receber anúncios na Plataforma apenas não serão adaptados aos seus interesses.
Desabilitando cookies
A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas há a possibilidade de alteração
das configurações de Seu navegador para recusar cookies acessando o recurso de Ajuda na barra
de ferramentas de Seu navegador. Se a decisão for de desativação dos cookies, o usuário desde
já toma ciência que poderá não conseguir iniciar a sessão, customizar ou utilizar a Plataforma.
Cookies flash operam de maneira diferente dos cookies de navegador, e as ferramentas de
gerenciamento de cookies disponíveis em um navegador de internet não removerão os cookies
flash. Para saber mais sobre como gerenciar os cookies flash, Você pode visitar o website da
Adobe e realizar alterações no Painel de Configurações Globais de Privacidade.
Alterações a esta Política de Cookie
A EVNT poderá alterar esta Política de Cookie a qualquer momento. Na ocorrência de alterações
significativas na Política de Cookie, a EVNT informará efetivamente a ocorrência, além de publicar
a Política de Cookie alterada na Plataforma ou enviando um e-mail a Você.
É importante, todavia, que o Usuário analise as alterações à Política de Cookie. Se optar pela não
concordância da Política de Cookie alterada, o usuário fica desde já ciente de que ocorrerá a
interrupção do acesso à Plataforma e desativação da Conta.
Sites de Terceiros
Em diversos pontos da Plataforma, Você poderá ser redirecionado para sites de terceiros, em que
poderá ser necessário o fornecimento, a esses sites, de Dados. Nesses casos, o uso, a guarda e a
proteção dos Dados serão de inteira e exclusiva responsabilidade dos titulares desses outros
aplicativos e sites. A EVNT não endossa, verifica, garante ou possui qualquer ligação com os

proprietários desses aplicativos e sites, não sendo responsável pelo seu conteúdo ou por suas
políticas e procedimentos de privacidade.
Atualizações desta Política
A EVNT se resguarda o direito de modificar esta Política a qualquer tempo, ainda que apenas em
partes. Você está ciente e concorda que é de sua integral responsabilidade se manter atualizado
com as versões da Política mais recentes, que entrarão em vigor no mesmo momento de sua
publicação, devendo Você proceder, imediatamente, ao cancelamento de sua conta caso não
concorde com as eventuais novas disposições.
Funcionamento da Plataforma
A EVNT depende de inúmeros fatores como velocidade do acesso à internet e sistema operacional
do dispositivo utilizado para navegação, e assim, não pode garantir um bom funcionamento
ininterrupto da Plataforma. Você reconhece que a flutuação da qualidade e experiência do uso
em razão de tais fatores não é de responsabilidade da EVNT.
Condições Gerais
Qualquer tolerância ou omissão da EVNT no exercício de Suas prerrogativas estabelecidas na
presente Política não constituirá novação ou renúncia, não afetando os seus direitos de exercêlas a qualquer tempo.
Na hipótese de qualquer das disposições desta Política vir a se tornar ilegal ou declarada nula por
decisão judicial transitada em julgado, todas as suas demais disposições continuarão vigorando
e produzindo os efeitos em sua integralidade.
Esta Política é regida pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil, em especial pela Lei
Geral de Proteção de Dados. Para a eventual necessidade de resolução de conflitos decorrentes
desta Política, fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo – SP, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado.
Para dúvidas, críticas, reclamações, denúncias e sugestões, Você poderá entrar em contato por
meio dos seguintes canais: [inserir].
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