TERMO DE USO
INTRODUÇÃO
O presente Termo de Uso (“Termo”) observa as disposições da Lei nº 12.965, de 23 de abril de
2014 (Marco Civil da Internet), os princípios estabelecidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD) que entrará em vigor em agosto de 2020 e
a Política de Segurança da Informação do Grupo Memorial (PO-TI-002_POLÍTICA SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO) e destina-se aos clientes e visitantes (ou responsáveis legais) de quaisquer
de nossas unidades que façam uso da rede Wi-Fi fornecida gratuitamente pelo Grupo.

O serviço de Wi-Fi disponibilizado permite acessos a sites na Internet exclusivamente
para os protocolos de comunicação http e https, envio e recebimento de mensagens
instantâneas através de aplicativos públicos tais como WhatsApp, Skype, Instagram,
Gtalk e Facebook e utilização de correio eletrônico.
Ao se conectar a rede Wi-Fi fornecida pelo Grupo Memorial o Usuário fica ciente de que
seu registro de conexão será armazenado em banco de dados mantido sob sigilo e em
ambiente controlado e de segurança.
Os dados coletados e armazenados não serão, em hipótese alguma, cedidos ou
divulgados a terceiros para fins comerciais.
A aceitação deste Termo é indispensável à utilização da rede de Wi-Fi fornecida pelo
Grupo Memorial aos Usuários, assim entendidos os clientes e/ou visitantes (ou
responsáveis legais) que após a formalizarem, conectam um dispositivo eletrônico à
rede.
Caso o Usuário (ou representante legal) não concorde com as condições aqui
expressas, não deverá utilizar a rede de Wi-Fi disponibilizada, nem fornecer os dados
pessoais solicitados.

COLETA DE DADOS
No ato da conexão são coletados registros de conexão por exigência da Lei nº
12.965/2014; dados técnicos capturados pelos equipamentos de comunicação
(roteadores) para que essa seja tecnicamente viabilizada; dados de cadastro solicitados
do Usuário no ato da conexão (nome e e-mail) e dados de pesquisa que periodicamente
poderão ser solicitados ao usuário que os fornecerá de forma opcional e voluntária.
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USO DOS DADOS COLETADOS
O Grupo Memorial preservará o caráter confidencial dos dados coletados dos Usuários,
devendo restringir o tratamento desses dados à finalidade de direcionamento de
publicidade digital do Grupo, não os cedendo ou comercializando em nenhuma
hipótese.
O tratamento desses dados para a finalidade descrita no item anterior dar-se-á somente
de maneira agregada ou anonimizada, de modo que não seja possível identificar seus
titulares.
Os registros de conexão serão mantidos sob sigilo e em ambiente controlado e de
segurança, nos termos da Lei nº 12.965/2014.
Os dados técnicos são capturados apenas pelo tempo tecnicamente exigido para
viabilizar a conexão e não serão armazenados.
Os dados de pesquisa serão anonimizados e tratados exclusivamente para fins
estatísticos.
O Grupo Memorial não fará a guarda dos registros de acesso a aplicações, conforme
vedado pelo artigo 14 da Lei nº 12.965/2014.

DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO
SERVIÇO
O Usuário se obriga a:

(a) não utilizar os serviços de modo a prejudicar o acesso de outros Usuários à internet
e sua livre utilização;
(b) utilizar os serviços observando integralmente a legislação vigente e, exclusivamente,
para fins lícitos;
(c) dispor e manter o equipamento necessário (computador tipo "notebook",
“smartphone” ou "tablet" com dispositivo interno ou externo, compatível com a
tecnologia Wi-Fi) para acesso à rede e promover as medidas de segurança necessárias à
proteção de seus equipamentos (antivírus, firewalls e afins), sistemas e arquivos contra
a atuação indevida e invasões não autorizadas de outros usuários de Internet;
(d) não utilizar a rede para acessar ou propagar portal ou site na Internet com conteúdo
que:
•
•

Viole a lei
Desrespeite a propriedade intelectual, o direito a honra, a vida privada, a imagem
e a intimidade pessoal e familiar
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•
•
•
•
•
•
•

Constranja, assedie, ameace ou persiga qualquer pessoa
Estimule a prática de condutas ilegais
Incite a prática de atos discriminatórios, seja em razão de sexo, doença, raça,
religião, crenças, idade ou qualquer outra condição
Coloque à disposição ou possibilite acesso à mensagem, produto ou serviço ilícito,
difamatório, violento, obsceno e pornográfico
Induza ou incite práticas perigosas, de risco ou nocivas à saúde física e mental
Seja conhecidamente falso, ambíguo ou que de qualquer forma induza a erro sobre
seu objeto, intenção ou propósito
Incorpore vírus ou outros elementos físicos ou eletrônicos que possam danificar ou
impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipamentos
informáticos (hardware e software) de terceiros ou que possam danificar os
documentos eletrônicos e arquivos armazenados nestes equipamentos
informáticos.

DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
O Usuário declara estar ciente de que o serviço poderá ser interrompido a qualquer
momento sem prévio aviso, em decorrência de:
•
•
•
•
•
•

Manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do
sistema ou impossibilitem o acesso;
Casos fortuitos ou força maior;
Ações de terceiros que impeçam a prestação do serviço;
Falta de energia elétrica;
Ocorrências de falhas no sistema de transmissão e/ou roteamento no acesso à
Internet;
Interrupção ou cessação de sua prestação por decisão do Grupo Memorial.

DA EXCLUSÃO
MEMORIAL

DE

RESPONSABILIDADE

DO

GRUPO

O Grupo Memorial não se responsabiliza pela utilização do serviço em desacordo com
as diretrizes estabelecidas neste Termo.
O Usuário será o único responsável, tanto civil quanto criminalmente, pela má utilização
da rede e pela prática de atos ilícitos que, direta ou indiretamente, estejam relacionados
com essa utilização.
O Grupo Memorial também não se responsabiliza por qualquer alteração ou dano
permanente ao sistema físico e/ou eletrônico do Usuário decorrente da presença de
vírus ou invasões não autorizadas.
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O Grupo Memorial não tem obrigação de controlar e não controla o conteúdo e natureza
das transmissões dos Usuários através da rede Wi-Fi. Não obstante, tem o direito de
revisar, a qualquer momento e sem aviso prévio, por iniciativa própria ou a pedido de
terceiro, tais conteúdos, bem como de impedir a transmissão caso, de acordo com seus
próprios critérios, concluir que não observam o disposto neste Termo.

DECLARAÇÕES DO USUÁRIO
O Usuário declara e garante, para todos os fins de direito:
•
•
•

•

Que é maior de 18 (dezoito) anos e possui capacidade jurídica para firmar esse
Termo e utilizar o serviço por ele disponibilizado;
Que leu, entendeu e está de pleno acordo, sem ressalvas ou restrições, com todas
as condições nele estabelecidas;
Que por meio da aceitação deste Termo manifesta livre, espontânea e inequívoca
concordância com coleta e tratamento dos seus dados pessoais na forma,
condições e para a finalidade nele expressas; e,
Reconhece que este Termo se formaliza, vinculando as partes, no ato em que clicar
o botão "ACEITO O TERMO DE USO".

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS
Os termos técnicos e em outro idioma utilizados neste Termo são os internacionalmente
consagradas para as atividades e serviços nele contemplados, devendo ser lidos e
interpretados de acordo com o significado que lhes é atribuído pela comunidade
internacional.
O presente Termo é firmado por prazo indeterminado e rege toda e qualquer interação
entre o Usuário e o Grupo Memorial no âmbito da provisão do serviço nele descrito.
Sem prejuízo do disposto acima, este Termo poderá ser modificado ou atualizado a
qualquer tempo, contudo, só será considerado válido e eficaz em relação ao Usúario
após seu expresso consentimento.
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