
POLITICA DE PRIVACIDADE 

 

AO SE CADASTRAR E UTILIZAR, ACESSAR, INSTALAR, REGISTRAR OU BAIXAR (FAZER 
DOWNLOAD DE) QUALQUER FERRAMENTA OU CONTEÚDO CONSTANTE DOS SITES 
OPERADOS PELA EVNT, VOCÊ RECONHECE A INTEGRIDADE DESTE DOCUMENTO E 
CONCORDA QUE SE VINCULOU AOS SEUS TERMOS DE MODO LIVRE E ESPONTÂNEO. 

 

A Evnt valoriza 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. 

 

Nessa Política de Privacidade, você vai encontrar informações sobre: 

• Quais informações precisamos; 

• Como utilizamos as Informações Pessoais coletadas; 

• Com quem e como compartilhamos Informações Pessoais; 

• Como protegemos as Informações Pessoais; 

• Quais seus direitos em relação às Informações Pessoais coletadas. 

 

Informações Pessoais Coletadas 

Informações Fornecidas Voluntariamente. Para o cadastro e plena fruição dos serviços 
oferecidos no Aplicativo (site da Evnt – www.evnt.com.br - ou qualquer outro que venha a ser 
criado), os usuários poderão ser solicitados a fornecer certas Informações Pessoais necessárias 
para a sua identificação, como, por exemplo, mas não se limitando ao nome, e-mail, CPF e 
telefone. É de inteira responsabilidade dos usuários o fornecimento de informações corretas e 
completas. 

 

 Informações de Acesso 

 A Evnt poderá utilizar diversas tecnologias para coletar as Informações Pessoais inseridas no 
Aplicativo, com o objetivo de tornar sua experiência mais conveniente, rápida e personalizada. 
Isso pode incluir (mas não limitado a): 

• Seu histórico de pesquisa e navegação no Facebook; 

• Informações sobre seu dispositivo de acesso, como sistema operacional e browser; 

• Seu endereço de protocolo de Internet (IP) e horário de acesso; 

• Cookies e identificadores anônimos – pequenos arquivos de informação, não-
identificáveis, que são armazenados no computador do usuário ao acessar um site, 
com objetivo de manutenção de registros e preferências de navegação. 

 

Informações da sua Conta 

http://www.evnt.com.br/


A Evnt poderá também utilizar procedimento automatizados para a coleta, processamento e 
armazenamento de Suas informações de conta e perfil no Facebook, com o objetivo de 
personalizar sua experiência com o Aplicativo. Isso pode incluir (mas não limitado a): 

• Suas informações básicas da conta no Facebook como, por exemplo, nome, foto do 
perfil, sexo, lista de amigos ou outras informações públicas do seu perfil; 

• Informações sobre seu perfil, incluindo preferências de músicas, filmes, livros, 
atividades, interesses e eventos, entre outras informações; 

• Seus álbuns de fotos e vídeos; 

• Suas postagens no mural do Facebook. 

 

Como Utilizamos suas Informações Pessoais 

Utilizaremos suas Informações Pessoais para fornecer, proteger, corrigir e aprimorar nossos 
serviços, inclusive: 

• Oferecer um conteúdo mais personalizado aos usuários do Aplicativo; 

• Obter estatísticas e métricas a respeito do perfil dos usuários do Aplicativo, 
aprimorando nossos serviços e conteúdo em razão desses resultados; 

• Identificar erros de programação que possam afetar a navegação no Aplicativo; 

• Gerenciar a base de usuários do Aplicativo e a interação entre esses; 

• Enviar comunicações e alertas importantes sobre o funcionamento do Aplicativo e a 
participação do usuário no Aplicativo. 

As Informações Pessoais fornecidas também poderão ser utilizadas para enviar-lhe 
informações, ofertas e promoções sobre produtos e/ou serviços oferecidos pelos fornecedores 
através da Evnt ou terceiros, que acreditamos que possam ser de seu interesse, desde que o 
usuário tenha expressamente autorizado a Evnt a enviar tais mensagens publicitárias. 

 

Compartilhamento das Informações Pessoais 

Para a melhor fruição dos serviços oferecidos pela Evnt, as Informações Pessoais poderão ser 
compartilhadas com empresas fornecedoras (como, por exemplo, hotéis, pousadas, resorts,) 
responsáveis por ofertar produtos e serviços através do Aplicativo. Ressaltamos que esses 
terceiros não estão autorizados a usar ou divulgar suas Informações Pessoais de qualquer 
outra maneira. 

A Evnt poderá disponibilizar Informações Pessoais que estiverem armazenadas 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 de 
Privacidade; ou, ainda, para proteger os direitos da Evnt ou de terceiros, na extensão 
permitida. Em qualquer hipótese, a revelação das Informações Pessoais limitar-se-á ao mínimo 
necessário para atingir essas finalidades. 

A transferência da base de dados detida pela Evnt também poderá ocorrer nos casos de fusão, 
aquisição ou venda de ativos da Evnt a outra empresa ou transferência direta ou indireta de 
seu controle societário. 

 



Proteção das Informações Pessoais 

Todas as Informações Pessoais fornecidas pelo usuário à Evnt no cadastro ou em qualquer 
outro momento de sua navegação no Aplicativo 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 Informações Pessoais 
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 no Site 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 
EVNT 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 DO SITE POR 
TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE VENHAM A ACESSAR O SEU PERFIL E/OU O SITE COM O SEU 
LOGIN E SENHA. 

Você é responsável pela veracidade, exatidão e atualização de referidos dados. 

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 DO SITE OU ATAQUES NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ACIMA INDICADOS. 

 

SPAM 

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. 

 

Seus Direitos 

O usuário poderá, a qualquer momento, ajustar seu navegador para bloquear e recusar 
cookies e outros identificadores anônimos, através das configurações do seu navegador ou 
com a utilização de modos de navegação anônimos ou privados. Caso prefira, o usuário 
também poderá ajustar suas configurações de privacidade no Facebook, de forma a limitar o 
acesso pelo Aplicativo às suas Informações Pessoais. 

 

Sites de Terceiros 

Em diversos pontos do Site, o usuário poderá ser redirecionado para sites de terceiros, em que 
poderá ser necessário o fornecimento, a esses sites, de Informações Pessoais. Nesses casos, o 
uso, a guarda e a proteção das Informações Pessoais 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. 

 

Outras Disposições 

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 ao Aplicativo.  

A EVNT RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OS TERMOS DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE 
TEMPOS EM TEMPOS, INFORMANDO PREVIAMENTE OS USUÁRIOS E SEMPRE EM 
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA EVNT 
 
 
A presente minuta está estruturada da seguinte forma: 
 
1. Sobre a Plataforma EVNT 

2. Aceite dos Termos e Condições de Uso (“T&C”) 
3. Utilização da Plataforma EVNT e Contratação 
4. Fechamento, Valores, Formas de Pagamento e Políticas de Cancelamento 
5. Acesso, Interrupção, Suspensão ou Cancelamento da Conta 
6. Política de Privacidade e Divulgação de Informações 
7. Propriedade Intelectual 
8. Política de Cookies 
9. Considerações Finais 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A PLATAFORMA EVNT 

 

a) A EVNT é um serviço on-line sob o domínio evnt.com.br, de propriedade da Evnt, 

registrada no CNPJ/MF sob nº 24.158.634/0001-35 e disponibilizado através da URL 

www.evnt.com.br (“Plataforma”). 

  

(b) Os serviços disponibilizados através da Plataforma têm por finalidade oferecer aos 

cadastrados (Cliente) um ambiente virtual voltado para a contratação – por conta e 

https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#sobre
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#aceite
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#motofrete
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#acesso
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#politica
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#propriedade
https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente/#final
http://www.evnt.com.br/


ordem do Cliente – de serviços voltados para a realização de eventos, em rede de 

Afiliados, por meio das tecnologias e ferramentas disponibilizadas pela EVNT. Dessa 

forma, o serviço prestado pela EVNT aos seus Clientes é de intermediação de negócios 

inerentes à realização de eventos por meio da disponibilização da Plataforma e 

ferramentas de gestão (“Serviços”).  

 

(c) Os serviços disponibilizados através da Plataforma, também, têm por finalidade 

oferecer aos cadastrados (Afiliados), assim compreendidos como os estabelecimentos 

comerciais voltados à área de disponibilização de salas ou acomodações, em hotéis ou 

congêneres, um ambiente virtual voltado para a captação de propostas apresentadas 

por Clientes, visando a efetivação e o fechamento de eventos corporativos, palestras, 

convenções e congêneres, com os serviços relacionados (utilização de salas, 

alimentação e bebidas, equipamentos e serviços). 

 

 (d) A contratação, intermediada com a utilização direta ou indireta da Plataforma, é 

estabelecida entre o Cliente e o Afiliado, figurando a EVNT como mera intermediadora 

dos serviços contratados.   

 

1. SOBRE A PLATAFORMA EVNT 

 

1.1. As tecnologias e ferramentas disponibilizadas por meio da Plataforma da EVNT 

possibilita aos “Clientes” a contratação direta dos serviços disponibilizados pelos 

Afiliados.  

 

1.2. Os serviços disponibilizados pela EVNT são baseados em informações fornecidas 

pelos Afiliados, após o cadastro, sendo estes últimos os responsáveis por atualizarem 

os valores cobrados, consubstanciado nas tarifas, disponibilidades e outros detalhes 

que venham a ser exibidos na Plataforma.  

 

1.3. A EVNT não se responsabiliza pelas informações prestadas pelos Afiliados, ou seja, 

se são verdadeiras, fidedignas, ou completas, nem há assunção de responsabilidade no 

caso de erros, informações erradas, irregulares e incompletas. 



 

1.4. Para utilizar a Plataforma e efetivar a contratação para a realização do evento, o 

Cliente deverá estar devidamente cadastrado na Plataforma e deverá arcar com todos 

os encargos advindos desta transação. 

 

2. ACEITE DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO (“T&C”) 

  

2.1. A utilização da Plataforma implica na mais alta compreensão, aceitação e 

vinculação automática dos Clientes aos Termos e Condições de Uso da Plataforma 

EVNT. Ao fazer uso de quaisquer dos Serviços oferecidos, o Cliente concorda em 

respeitar e seguir todas e quaisquer diretrizes dispostas nestes Termos e Condições de 

uso, bem assim as diretrizes relacionadas com as normas do sistema (Plataforma). 

 

2.2. Em razão de fatores tecnológicos e legais, os Termos e Condições de Uso aqui 

estipulados poderão sofrer alterações a qualquer momento, responsabilizando-se a 

EVNT de incluir as informações na página inserida na Plataforma, além de encaminhar 

um e-mail ao Cliente, redirecionando as retificações para ciência e controle. Após as 

modificações e/ou alterações, o Cliente somente conseguirá se utilizar da Plataforma 

com o efetivo aceite e consentimento dos Termos e Condições de Uso e seus 

respectivos adendos.  

 

2.3. Para utilizar os Serviços, o Cliente deverá ser empresa devidamente constituída e 

representada, por intermédio de seu representante eleito, indicado ou preposto, o 

qual terá poderes para a efetivação do cadastro na Plataforma, fornecendo dados 

válidos e verdadeiros, necessários à conclusão e efetivação do cadastro, bem assim 

obedecer fielmente as regras impostas pela Plataforma, além de ter a obrigatoriedade 

de validar novos cadastros para o mesmo CNPJ 

 

3. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA EVNT E CONTRATAÇÃO 

 

3.1. O cadastro na plataforma deve ser feito da seguinte forma: a) inserção do CNPJ da 

empresa e confirmação/preenchimento de todos os dados solicitados; b) 



cadastramento do CPF do usuário. Para a efetivação do cadastro o “Cliente” deverá 

acessar o link de ativação de conta, enviado ao e-mail cadastrado, para validação de 

sua conta junto à Plataforma. Ainda assim, as informações cadastrais estarão sujeitas à 

Auditoria pela EVNT.  

 

3.2. Tanto Clientes como Afiliados devem estar devidamente cadastrados, possuindo 

login e senha, para utilização de todas as funcionalidades da plataforma, contudo, a 

EVNT permite a qualquer usuário que visite a Plataforna para efetuar uma consulta 

com base em filtros básicos. Portanto, dividimos a navegação em duas partes: (1) 

pesquisa deslogada e (2) pesquisa logada. 

 

i) Pesquisa Deslogada 

 

i-1) A pesquisa realizada neste formato é feita a partir da página inicial denominada 

“Landing Page”. O Usuário deve preencher os filtros básicos que são: a) Cidade onde 

será realizado o evento; b) número de participantes; c) datas e horário inicial e final; d) 

formato da sala. Assim que acionar o botão pesquisar poderá ver apenas uma página 

de resultados denominada “Resumo”, não sendo permitida a utilização dos filtros, 

além de não ser permitido o acesso à página dos hotéis, bem como de solicitar 

eventual disponibilidade.  

 

i-2) Haverá informação, na Plataforma, da necessidade do Login, para execução das 

destas funcionalidades.  

 

i-3) Na realização de uma pesquisa com utilização dos filtros básicos, para a consulta 

de um determinado evento, a Plataforma calculará, automaticamente, os serviços de 

alimentação e os equipamentos básicos indicados para a realização no período 

solicitado. Os preços disponibilizados pela Plataforma, em resposta à pesquisa, trarão 

as opções mais baratas para os itens sugeridos.    

 

ii)  Pesquisa Logada 

 



ii-1) A pesquisa neste formato pode ser feita a partir da página inicial denominada 

“Landing Page”, ou após o Login, a partir da página exclusiva do Cliente. Será 

necessário o preenchimento correto, pelo Cliente, dos respectivos filtros de pesquisa, 

como, por exemplo: a) filtros de Cidade onde será realizado o evento; b) número de 

participantes; c) datas e horário inicial e fina; d) formato da sala. Por estar 

devidamente cadastrado e logado, o Cliente tem acesso aos filtros e pode a partir do 

seu preenchimento acessar as páginas dos Afiliados e solicitar a disponibilidade. O 

“Cliente” deve estar ciente de que cada filtro alterado, nesta etapa, recalcula os 

resultados apresentados, além de poder visualizar todos os resultados possíveis àquela 

pesquisa, ordenados do mais barato ao mais caro. A página “Resumo”, informa um 

resumo do que foi escolhido. 

 

ii-2) A Plataforma possibilita a montagem de eventos compostos por um ou mais dias. 

Os resultados das pesquisas com base nos filtros básicos são completados pela 

plataforma, que calcula a necessidade básica para execução do evento com base no 

tempo determinado. Ressalta-se, ainda, que sempre que o usuário pesquisar um 

evento, o resultado trará consigo, calculado no valor total, as opções com os menores 

valores de alimentação, bebidas, equipamentos e serviços. Nos filtros, o “Cliente” 

pode alterar as suas preferências, adicionando mais algum item ou retirando aquilo 

que ele não precisa, de sorte que os resultados serão recalculados. 

 

3.3. Após seleção de todos os filtros que atendam a sua necessidade, o Cliente deve 

acessar a página dos afiliados de seu interesse. O Cliente deve estar ciente de que uma 

solicitação encaminhada não poderá mais ser alterada, devendo proceder com total 

atenção sobre as opções de alimentos, equipamentos e serviços que se encontram 

nesta página, a fim de selecionar o que mais atende a sua necessidade, antes de enviar 

uma solicitação de disponibilidade. O Cliente fica ciente que as opções de bebidas são 

alteradas no momento do preenchimento dos filtros, quando avançar na página do 

Afiliado já será mostrado o valor total das opções escolhidas multiplicadas pelo 

número de pessoas. 

 



3.3.1. O Cliente deve estar ciente que as opções de alimentação (buffet ou Ala carte) 

são cadastradas no formato de pacote pelos Afilados, portanto o preço por pessoa 

representa um prato por categoria de serviço. Quando escolher uma opção que tenha 

Couvert, entradas, pratos principais e sobremesas, o Cliente concorda que o valor pago 

contempla um prato para divisão do serviço, e deverá ser escolhido no dia do evento. 

 

3.3.2. Ao selecionar a opção enviar solicitação, o Cliente deverá nomear o evento. Essa 

ação permite que ele gerencie todas as solicitações que fez para o mesmo evento. 

Importante ressaltar que uma solicitação feita não pode ser alterada. Para tal deverá 

iniciar uma nova busca. É importante ressaltar que o Cliente tem à sua disposição a 

política de cancelamento, bem como a política do hotel.  

 

3.4. Solicitar a disponibilidade significa perguntar ao Afiliado se ele pode atender ao 

seu evento com todas as especificações, na(s) data(s) mencionadas. Este processo é 

regulamentado pelos seguintes prazos:  

 

• Após enviada uma solicitação, o Afiliado tem até às 16:00 do dia útil 

subsequente para responder. Ocorrendo o aceite do Afiliado, temos: 

o O Cliente tem até às 18:00 do terceiro dia útil subsequente, com 

exclusão do dia de resposta, para efetuar o pagamento garantindo a 

data reservada para o evento; 

o Caso o Cliente não efetue o pagamento, neste período, a reserva expira 

automaticamente; 

o Caso o Cliente opte por pagar por meio de boleto bancário, o Afiliado 

garante, mediante reserva, a efetivação do evento, desde que haja o 

efetivo pagamento, na data aprazada, bem como a confirmação da 

compensação bancária nos três dias subsequentes (vide cláusula 4.6).  

o Não ocorrendo o pagamento ou não identificada a quitação do boleto 

bancário, no prazo acima mencionado, a solicitação expirará por 

descumprimento de obrigação assumida pelo Cliente.  

o Fica reservada, ao Afiliado, a possibilidade de cancelar uma solicitação, 

que ainda não foi paga pelo Cliente. O cancelamento, no entanto, só é 



efetivado se o Cliente não efetuar o pagamento do evento, no período 

de 2 (duas) horas após a opção de cancelamento, realizada na 

plataforma pelo Afiliado.  

o O Afiliado terá no seu painel, dentro da Plataforma, no item 

“Solicitações aceitas”, os detalhes para acompanhamento e comando 

para eventual cancelamento. 

3.5. A EVNT só pode ser responsabilizada, desde que de forma incontroversa, apenas e 

tão somente, por danos diretos sofridos, pagos ou incorridos pelo Cliente devido a 

uma falha atribuída com relação aos nossos serviços de intermediação, restrito ao 

valor total do custo global do evento fechado, sendo vedada, efetivamente, qualquer 

outra exigência a título de danos, diretos ou indiretos, ou de perdas, relacionadas com 

eventuais lucros cessantes.  

 

4. FECHAMENTO, VALORES, FORMAS DE PAGAMENTO E POLÍTICAS DE 

CANCELAMENTO 

 

4. O serviço disponibilizado na Plataforma pela EVNT é gratuito aos clientes, ou seja, 

não há cobrança de taxa. 

 

4.1. Por outro lado, considerando a intermediação efetivada, com a captação da 

proposta e a formalização, exigimos um comissionamento do Afiliado, à razão de 10% 

mais R$0,30 sobre o total do montante fechado (valor bruto), sendo certo que, com o 

aceite e cadastramento, o Afiliado anuiu efetivamente com o comissionamento e 

autoriza a emissão de competente nota fiscal pelos serviços realizados pela EVNT. 

 

4.2. Com o fechamento do evento, o Cliente ficará responsável pelo pagamento do 

valor total informado antes da efetivação da transação. A conclusão da transação 

pressupõe a concordância integral do Cliente em relação ao valor determinado e 

informado. 

 



4.3.  A Plataforma EVNT possibilita a apuração do valor total devido pelo Cliente ao 

Afiliado, exigindo desse último a emissão das respectivas Notas Fiscais/ Faturas contra 

o Cliente. 

 

4.4. Os Afiliados devem cadastrar suas (i) políticas de cancelamento e (ii) suas políticas 

gerais.  

(i) A política de cancelamento informa ao Cliente como serão tratados 

financeiramente os cancelamentos de eventos levando em consideração os prazos 

estabelecidos pelo Afiliado.  

 A EVNT deixa claro aos Clientes quanto à obrigatoriedade do cumprimento 

de tais políticas, porém não se responsabiliza com cumprimento, posto que 

esta é uma relação entre Clientes e Afiliados. Os valores creditados, tanto 

da EVNT como pelo Gateway não terão ressarcimento, uma vez que tais 

serviços já foram prestados e entregues. 

 Para canelar uma solicitação que ainda não foi paga, basta o Cliente deixar 

que o tempo disponível, para que um evento seja pago, termine. Para 

cancelar um evento que já foi pago, deverá entrar em contato com a central 

da EVNT. 

 

(ii) As políticas do hotel são considerações abrangentes das normas internas sobre, 

por exemplo: a utilização correta do espaço fornecido para o evento, das áreas 

comuns e de circulação e dos restaurantes, além de tratar de questões como 

danificação de patrimônio e o como é o funcionamento das diferentes áreas do 

hotel. Os Afiliados poderão tomar as medidas cabíveis caso haja o descumprimento 

destas normas. Mais uma vez, a EVNT deixa claro aos Clientes quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento de tais políticas, porém não se responsabiliza 

com o seu cumprimento, uma vez que esta é uma relação entre Clientes e 

Afiliados. 

 

4.5. As partes, Clientes e Afiliados, deverão observar a legislação brasileira para fiel 

cumprimento de suas obrigações, inclusive, mas não se limitando, às incidências 

tributárias. 



 

4.6. Os serviços ofertados pelo Afiliado deverão ser mensurados em preço único, 

porém caberá ao afiliado a indicação da modalidade e forma de recebimento do preço 

pelos serviços contratados. A plataforma EVNT exibirá para os Clientes somente as 

modalidades definidas pelos Afiliados, quais sejam, o pagamento mediante (1) cartão 

de crédito – para pagamento parcelado em no máximo 3 (três) vezes sem juros e (2) 

Boleto Bancário para pagamento à vista.  

 

I - Cartão de crédito 

 

 i) O valor do evento poderá ser pago mediante a utilização de qualquer cartão de 

crédito, desde que a bandeira da operadora seja aceita, à vista ou de forma 

parcelada, em no máximo 3 (três) vezes sem juros, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pelo Afiliado. 

 

II - Boleto bancário 

 

i) O pagamento pelos serviços contratados poderá ser realizado, também, 

mediante boleto bancário, através do gateway de pagamento, que será 

emitido no nome do Afiliado. Caso o Cliente opte por pagar por meio desta 

modalidade deverá estar ciente de duas diretrizes: 

 Não será aceita essa forma de pagamento se a solicitação pelo Cliente for 

inferior a 5 (cinco) dias da realização do evento, só sendo possível o 

recebimento mediante cartão de crédito.  

 Será aceita a forma de recebimento, mediante boleto bancário, se a 

solicitação pelo Cliente for superior a 5 (cinco) dias e até 9 (dias) da 

realização do evento, sendo garantido pelo Afiliado a efetiva reserva até a 

confirmação de pagamento do boleto bancário, dentro do prazo de 4 dias 

do vencimento.  

 Será aceita a forma de recebimento, mediante boleto bancário, se a 

solicitação pelo Cliente for superior a 10 (dez) dias da realização do evento, 

sendo garantido pelo Afiliado a efetiva reserva até a confirmação de 



pagamento do boleto bancário, dentro do prazo de 6 (seis) dias do 

vencimento.  

 

ii) É vedado ao Afiliado cancelar o evento, ainda não pago, durante o trâmite 

e processamento do pagamento mediante boleto bancário.  

 

III – Serviços Extras  

 

i) Na efetivação do pagamento, o Cliente informará se permitirá o consumo de 

extras e informará a(s) pessoa(s) responsável(is) para a aprovação dos mesmos. O 

Afiliado deverá liberar os extras mediante autorização pela(s) pessoa(s) 

responsável(is).  

 

ii) Assim, na eventual ocorrência de contratação de serviços extras, pelo Cliente 

junto ao Afiliado após a efetivação da relação negocial, o Afiliado se compromete 

a encaminhar a relação e os custos à EVTN, após o evento, contemplando todos os 

itens e serviços utilizados, para que a EVTN possa contabilizar o valor extra de sua 

comissão. 

 

iii) É de conhecimento do Afiliado que a EVNT possui um sistema de auditoria e 

poderá checar junto ao Cliente sobre os eventuais serviços extras ora contratados. 

Na ocorrência de crédito remanescente, a EVTN emitirá nova nota fiscal de 

serviços, contra o Afiliado para recebimento do comissionamento, no prazo de 30 

(trinta) dias da data final do evento, independentemente da forma de pagamento 

eleita pela relação negocial entre Cliente e Afiliado. 

 

5. ACESSO, INTERRUPÇÃO, SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA CONTA 

 

5.1. Após a efetivação do cadastro do Cliente será criada uma conta na Plataforma 

EVNT e seu respectivo painel de controle, acessível através de login e senha. O Cliente 

compromete-se a não informar seu login e senha a terceiros, responsabilizando-se 

integralmente pelo uso de sua conta. 



 

5.2. O Cliente que desejar cancelar imediatamente seu cadastro junto à EVNT e assim, 

cessar a utilização dos Serviços, poderá fazê-lo a qualquer momento, sem qualquer 

ônus, sem prejuízo do pagamento de eventuais transações já realizadas e não 

cobradas ou pagas, além de obedecer, fielmente, as políticas de cancelamentos 

emanadas pelos Afiliados.  

 

5.3. A EVNT poderá desativar, bloquear ou, de outro modo, encerrar o acesso do 

Cliente, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, caso: (i) seja identificado qualquer 

violação legal e/ou às disposições destes T&C; (ii) seja identificada a prática de atos 

fraudulentos através do uso da Plataforma EVNT, seja de forma direta ou indireta; e 

(iii) se o Usuário causar algum dano direto ou indireto à EVNT, seus usuários ou a 

terceiros. 

 

5.4. Em caso de término da utilização dos Serviços por qualquer motivo, a EVNT 

manterá os dados e histórico das transações realizadas pelo Cliente arquivados por 

tempo indeterminado. Porém os mesmos permanecerão em banco de dados com 

exclusão lógica (ficam inativos, não aparecendo em pesquisas, sem acesso a conta, 

mas ficam persistentes por questões legais e em função do envolvimento histórico e 

estatístico junto a outros usuários da Plataforma). 

 

6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

6.1. A EVNT se compromete a manter protegidos e em confidencialidade todos os 

dados cadastrais, incluindo e-mail informado, número de ID de acesso e outras 

informações pessoais que não sejam necessárias à utilização dos Serviços. 

 

6.2. O Cliente desde já autoriza a EVNT a, a seu critério, preservar, armazenar todos os 

dados e informações enviados à Plataforma, bem como todos os seus dados pessoais, 

a exemplo de endereços de e-mail, número de ID de acesso, informações de data e 

horário de acesso, entre outras informações. O Cliente também autoriza a EVNT a 

informar e/ou divulgar estes dados em caso de exigência legal ou se razoavelmente 



necessárias para (i) o devido processo legal; (ii) fazer cumprir estes T&C; (iii) responder 

a alegações de suposta violação de direitos de terceiros e de divulgação indevida de 

informações para contato de terceiros, e para proteger os direitos, a propriedade ou a 

segurança de terceiros ou da própria EVNT e de seus Usuários. 

 

6.3. A utilização da Plataforma implica no consentimento do Cliente para coleta, 

armazenamento e uso das informações pessoais fornecidas e suas atualizações, dados 

de tráfego, número do  ID de acesso,  entre outros. 

 

6.4. A EVNT poderá utilizar as informações e/ou dados fornecidos e/ou coletados pelo 

Cliente para: (i) aplicar nestes T&C; (ii) acompanhar as atividades do Cliente para 

administrar mais efetivamente o tráfego na Plataforma; (ii) prestar serviços ao Cliente. 

 

6.5. A EVNT se reserva o direito de reter informações pelo período que entender 

necessário para o bom cumprimento de seus negócios, mesmo após o encerramento 

da conta do Cliente, salvo manifestação expressa em sentido contrário. 

 

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

7.1. Os elementos e/ou ferramentas encontrados na Plataforma estão sujeitos aos 

direitos intelectuais de acordo com as leis brasileiras e tratados e convenções 

internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Apenas a título exemplificativo, 

entendem-se como tais: textos, softwares, scripts, imagens gráficas, fotos, sons, 

músicas, vídeos, recursos interativos e similares, marcas, marcas de serviços e 

logotipos. 

 

7.1.1. Todo o código fonte das páginas do site é propriedade da EVNT ou foi 

desenvolvido a partir de suas especificações. A utilização de tal tecnologia será 

considerada uma violação aos direitos autorais e de propriedade intelectual, conforme 

o caso e na forma da Lei.  

 



7.2. A marca EVNT, bem como o nome de domínio que as abrigam, são bens 

intangíveis de propriedade da EVNT, que detém, portanto, o direito de exclusividade. 

Assim, qualquer uso destes bens intangíveis por qualquer parte ou terceiro deverá 

estar expressamente autorizado por escrito pela EVNT. 

 

7.3. Todos os gráficos, imagens e quaisquer outras obras contidos na Plataforma, que 

disponibilizam os serviços de internet da EVNT, são propriedades da EVNT, a qual 

detém a titularidade dos direitos patrimoniais inerentes aos direitos autorais 

correspondentes. Destarte, a EVNT é a titular da totalidade do conteúdo veiculado 

pela Plataforma, assim como a respectiva programação, conteúdo multimídia e base 

de dados.  

 

7.4. O Cliente está ciente e concorda que a utilização, redistribuição, comercialização 

e/ou reprodução de conteúdo ou parte de conteúdo disponibilizado na Plataforma 

deverão seguir as normas concernentes às leis brasileiras de Direitos Autorais, sob 

pena de caracterização de utilização indevida e/ou infração a direitos intelectuais de 

terceiros.  

 

7.5. Não obstante ser o responsável pela divulgação, o Cliente autoriza, efetivamente, 

a divulgação das informações e comentários inseridos na Plataforma, além de tudo 

que possa envolver direito de imagem e/ou direito autoral, autorizando, ainda, a 

veiculação para uso publicitário, com intento comercial, seja dentro ou fora da 

Plataforma.  

 

8. POLÍTICA DE COOKIES 

 

8. 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. 

 



8.1. 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, por parte do 

Cliente, de  algumas funcionalidades da Plataforma, considerando que a mesma pode 

não funcionar conforme esperado ou poderá não funcionar totalmente a utilização dos 

cookies. 

 

I - Cookies EVNT e cookies de terceiros 

 

8.2. A EVNT poderá instalar cookies no seu dispositivo por meio da Plataforma. Dessa 

forma, nossa Política de Privacidade se aplicará ao nosso tratamento das informações 

que obtemos por meio de nossos cookies. 

 

8.2.1. 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. 

 

8.2.2. 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.  

 

II - Outras tecnologias 

 

8.3. 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 Cliente, como forma de checagem 



relacionada com a abertura de determinada mensagem ou acesso a um determinado 

link.  

 

III - Utilização de cookies da EVNT 

 

8.4. A EVNT utiliza cookies para vários objetivos, como os seguintes:  

 

 para ativar, facilitar e agilizar o funcionamento da Plataforma em diferentes 

páginas e sessões do navegador. 

 para simplificar o seu acesso e uso da Plataforma e torná-la mais transparente. 

 para monitorar e analisar o desempenho, operação e eficácia da Plataforma 

para que possamos aprimorá-la e otimizá-la. 

 para mostrar ao Cliente um determinado conteúdo (o que poderá incluir 

anúncios) com melhores resultados financeiros;. 

 Para detecção e prevenção de fraudes 

 

IV - Utilizações de cookies de terceiros 

 

8.5. 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 Cliente 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 Cliente 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 Cliente poderá  

receber  anúncios na Plataforma - apenas não serão adaptados aos seus interesses. 

 

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/


V - Desabilitando cookies 

 

8.6. 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 Cliente desde já toma ciência que poderá não 

conseguir iniciar a sessão, customizar ou utilizar a Plataforma. 

 

8.7. 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. 

 

VI - Alterações a esta Política de Cookie 

 

8.8. 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 ao Cliente.  

 

8.8.1. É importante, todavia, que o Cliente analise as alterações à Política de Cookie. Se 

optar pela não concordância da Política de Cookie alterada, o Cliente fica desde já 

ciente de que ocorrerá a interrupção do acesso à Plataforma e desativação da  Conta. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1. A incapacidade ou a mera liberalidade em não fazer cumprir quaisquer disposições 

destes T&C não constitui renúncia de direitos, podendo ser exigido o seu cumprimento 

em qualquer momento. 

 

http://www.adobe.com/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html


9.2. Caso qualquer disposição destes Termos de Uso for considerada inexequível ou 

inválida, essa disposição será isoladamente invalidada e não atingirá o restante das 

disposições destes T&C. 

 

9.3. Os Clientes poderão apresentar avaliações dos serviços disponibilizados e 

executados pelos Afiliados, mediante inserção na página relacionada na Plataforma, 

com o único objetivo de externar a opinião aos interessados, sendo estes os únicos 

responsáveis pelas informações levadas a efeito.  

  

9.3.1. As avaliações expressam, efetivamente, a opinião do Cliente e não da EVNT. A 

EVNT não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizada pelas Avaliações ou por 

prejuízos de qualquer natureza decorrentes do repasse dessas Avaliações ou a 

utilização indevida e redirecionada das mesmas.  

 

9.3.2. As avaliações e comentários dos Clientes serão apresentadas abertamente na 

Plataforma, tanto para Clientes, com o objetivo de auxiliar na escolha, como para os 

Afiliados com o objetivo de avaliar a qualidade dos seus serviços, bem como o 

aperfeiçoamento dos mesmos. 

 

9.4. Este T&C e a relação entre a EVNT e o Contratante serão regidos pelas leis da 

República Federativa do Brasil. As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo como sendo o único competente para dirimir quaisquer litígios 

e/ou demandas que venham a envolver as Partes em relação aos Serviços. 

 

 

 


