
Termo de Responsabilidade do Usuário

De um lado, a VTEX BRASIL TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE LTDA, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 10º andar, Vila Olímpia,
CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.314.972/0001-74, doravante denominada “VTEX”,
e, do outro,

“Usuário”, definido a seguir;

Individualmente referidos como “Parte” e, em conjunto, como “Partes”,

CONSIDERANDO QUE

O Usuário é participante do programa de desenvolvimento Hiring Coders, devidamente inscrito no
website <www.hiringcoders.com.br>, aprovado para a 2° fase do programa, que envolve o ensino e
desenvolvimento de aplicativos no software VTEX IO;

O Usuário, apenas para o pleno desenvolvimento das atividades do programa, terá acesso ao
software VTEX IO, de propriedade da VTEX, durante o período e com as condições estabelecidas
neste instrumento.

A concessão de acesso ao VTEX IO ao Usuário está condicionada à integral aceitação do Termo de
Responsabilidade do Usuário transcrito abaixo (“Termo de Responsabilidade do Usuário”);

PARA ACESSAR, DESENVOLVER, COPIAR, EDITAR, COMPARTILHAR, OU REALIZAR QUALQUER
ATIVIDADE NO SOFTWARE VTEX IO, VOCÊ (“USUÁRIO”) EXPRESSAMENTE DECLARA QUE, POR
SUA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, LEU, ESTÁ CIENTE E ACEITA TODAS AS DISPOSIÇÕES
PRESENTES NESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Partes e definições

As seguintes palavras e expressões, quando utilizadas neste Termo de Responsabilidade do
Usuário, terão os seguintes significados:

“Dado pessoal” é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.

“Hiring Coders” é o programa de desenvolvimento da VTEX cuja inscrição é obrigatória para o aceite
deste Termo.

“Dados Cadastrais” são os dados da pessoa física do Usuário que serão, eventualmente,
compartilhados por ele para acesso ao VTEX IO.

“Usuário” é qualquer pessoa a qual foi concedido acesso ao VTEX IO nos termos deste instrumento.

“Termos" ou "Termo” é o Termo de Responsabilidade do Usuário.

http://www.hiringcoders.com.br


“VTEX IO” é a plataforma de desenvolvimento de softwares da VTEX, cujo acesso é disponibilizado
neste Termo aos Usuários.

Objetivo

Este Termo tem por finalidade regular o acesso do usuário à plataforma VTEX IO, informar o usuário
sobre suas responsabilidades e obrigações, bem como disponibilizar meios de rejeição futura ao
Termo, mediante fim do acesso ao VTEX IO e consequências para o Hiring Coders.

O Usuário reconhece, ainda, que estes Termos devem ser observados e fielmente cumpridos sob
pena de gerar danos irrecuperáveis à VTEX. Caso a VTEX suspeite de algum uso indevido poderá
cancelar ou bloquear o acesso ao VTEX IO e demais medidas cabíveis, independente de aviso
prévio. A VTEX se reserva o direito de tomar as medidas aqui expostas mesmo em casos de
suspeita ou ameaça de violação dos Termos.

É vedado remover, ocultar ou alterar quaisquer informações, notícias, avisos, logotipos, marcas ou
quaisquer materiais protegidos pela legislação vigente exibidos no VTEX IO.

Regras de Conduta do Usuário

O Usuário declara de maneira expressa e inequívoca que está de acordo com estes Termos, e se
compromete:

1. Não violar nenhuma disposição destes Termos;
2. Fornecer dados cadastrais verídicos e em conformidade com a legislação local;
3. Não praticar falsidade, assim entendidas a falsidade de informações (i.e.: divulgação

proposital e voluntária de informações as quais tenha conhecimento de que sejam falsas ou
que sejam notoriamente falsas) e falsidade ideológica;

4. Não praticar qualquer ato contrário à boa-fé e aos usos e costumes das comunidades
virtuais e que possam ofender qualquer direito de terceiros;

5. Não cometer fraude;
6. Não violar ou infringir direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade intelectual,

direitos contratuais e direitos de privacidade;
7. Não propagar, distribuir ou transmitir códigos destrutivos, quer tenham ou não causado

danos reais;
8. Não reunir dados pessoais ou comerciais, incluindo mas não se limitando, a endereços de

e-mail e/ou nomes de qualquer recurso da Internet, para fins comerciais, políticos, de
benemerência ou outros, sem o consentimento dos proprietários desses dados ou outro
fundamento ou base legal que autorize a coleta;

9. Não reproduzir, replicar, copiar, alterar, monitorar, modificar, criar obras derivativas a partir
de, vender ou revender qualquer um dos serviços da VTEX ou qualquer parte deles, ou as
informações ou dados contidos nos serviços da Empresa, que não sejam de domínio
público;

10. Não realizar ou incentivar atividades ilegais, incluindo mas não se limitando, a promover ou
facilitar o acesso, uso ou venda de substâncias ou dispositivos perigosos;

11. Não deixar de cumprir com quaisquer leis, normas, regras, princípios e regulamentações
aplicáveis;



Responsabilidades. A VTEX não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou
indiretos sofridos pelo Usuário que, de qualquer modo, tenha origem ou dependência
relacionadas ao acesso do Usuário ao VTEX IO. O Usuário declara que se responsabiliza,
de maneira não exaustiva, por danos diretos, indiretos, morais, punitivos, danos
emergentes, lucros cessantes, perda de oportunidade e perda de dados, por seus
atos e omissões no VTEX IO. O uso do VTEX IO para fins diversos daqueles
pretendidos com a liberação do acesso ao VTEX IO, em conjunto com o Hiring
Coders, seja em caso de culpa, dolo, má-fé ou fraude acarretará ao Usuário
responsabilidade civil e criminal que lhe seja imcubida, devendo arcar também o
Usuário com multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser paga à VTEX,
acrescidos de valores a título de perdas e danos causados à VTEX, além de quaisquer
condenações e/ou multas que sejam aplicadas à VTEX em decorrência deste ato.

Propriedade Intelectual. A titularidade e os direitos de propriedade sobre a marca VTEX e a
plataforma VTEX IO são e devem permanecer de titularidade e propriedade exclusiva da VTEX,
sendo, por este Termo, apenas autorizado o uso da plataforma VTEX IO pelo Usuário. O Usuário não
pode modificar ou remover qualquer identificativo de marca da VTEX, tampouco seu nome
comercial, dos locais onde ele aparecer no VTEX IO. Nenhuma disposição aqui contida será passível
de outorgar, ou será considerada como tendo outorgado, ao Usuário qualquer direito sobre a marca
VTEX e sua designação comercial.

Privacidade. O Usuário concorda que as rotinas de acesso e compartilhamento de poderes poderão
ser gravadas e monitoradas pela equipe de desenvolvimento e que todas as informações e dados
fornecidos poderão ser utilizados somente com o intuito de prover melhorias de performance,
ajustes e correções de funcionalidade e aprimoramento do sistema como um todo. Estas
informações não serão compartilhadas ou disponibilizadas para qualquer pessoa ou empresa que
não seja do grupo VTEX. O Usuário declara que leu, está ciente e aceita o disposto na Política de
Privacidade da VTEX, a qual constitui parte integrante dos presentes Termos, conforme disposto em
sua integralidade no seguinte link: https://vtex.com/us-en/privacy-and-agreements/external-notice/.

Cancelamento. A VTEX, a seu exclusivo critério, poderá, sem prejuízo de outras medidas, cancelar
o acesso ao VTEX IO do Usuário e remover qualquer e/ou todo o conteúdo criado pelo Usuário, a
qualquer momento, em caso de violação destes Termos, ilegitimidade, fraude, eliminação do
candidato por motivos determinados unicamente pela VTEX, ou ao final do Hiring Coders, sem o
direito de qualquer multa ou indenização em favor do Usuário.

Disposições gerais

A VTEX se reserva o direito de, a qualquer tempo, modificar estes Termos. Tais modificações serão
previamente comunicadas ao Usuário e serão automaticamente incorporadas a estes Termos.

Os Termos são regidos pelas Leis vigentes da República Federativa do Brasil.



Fica eleito o foro da comarca de São Paulo – SP, para resolver controvérsias ou dúvidas oriundas da
utilização de nosso site ou relacionadas a estes Termos, com a exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

A tolerância em caso de eventual descumprimento ou atraso no cumprimento de quaisquer
obrigações estipuladas nestes Termos não constituirá novação ou afetará tais direitos, que poderão
ser exercidos a qualquer tempo, e tampouco implicará em alteração nas condições convencionadas
nestes Termos.

Caso o Usuário decida pela exclusão dos seus Dados Pessoais, nos termos da legislação aplicável,
deverá entrar em contato através do e-mail dpo@vtex.com.

E, por assim concordar, o Usuário assina este Termo de Responsabilidade do Usuário, na data
indicada abaixo.

São Paulo, ____________________________.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

mailto:dpo@vtex.com

