TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Seguem os termos e condições de uso de nosso site, www.inovamed-rs.com.br, de
propriedade da INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
12.889.035/0001-02, com sede na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua
Rubens Derks, 105, Industrial, CEP 99706-300 (referida neste documento como “INOVAMED”),
bem como em qualquer outra ferramenta ou outra plataforma da INOVAMED relacionada ao
site (coletivamente, “Site”) pelo usuário do Site (referido neste documento como “Usuário”,
“Você").
O objetivo deste contrato é assegurar a efetivação de uma política de transparência,
privacidade e segurança para ambas as partes envolvidas, que permita a melhor utilização do
site por seus Usuários.
Os serviços disponíveis pela INOVAMED no site www.inovamed-rs.com.br serão regidos pelas
cláusulas e condições abaixo, por favor, leia estes Termos com cuidado antes de acessar, se
inscrever, utilizar ou obter quaisquer materiais, informações através deste Site.
Ao acessar ou se inscrever em qualquer atividade através do Site, você declara que leu,
entendeu e concorda em se vincular a estes Termos e à nossa Política de Privacidade, bem
como a quaisquer termos adicionais relacionados ao Site, que são neste ato incorporados aos
Termos (conjuntamente, os “acordos”), e que deverão ser estritamente respeitados.
Caso você não concorde integralmente com todos os acordos, não utilize este Site.
Ao utilizar os serviços deste site, você declara e garante que possui mais de 18 anos e que é
legalmente qualificado para celebrar acordos e contratar obrigações de acordo com as leis da
república federativa do Brasil.
O Usuário poderá ter acesso ao presente Acordo de Utilização, a qualquer tempo, através da
página https://www.inovamed-rs.com.br/termos-de-utilizacao/
Após a leitura deste contrato, e se for de seu interesse, indique na caixa de aceitação a sua
concordância com o mesmo.
A INOVAMED está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas relativas ao funcionamento
deste site e aos acordos.
2. DA CRIAÇÃO DE CONTA E USO DAS FERRAMENTAS
Para criação da conta será necessário fornecer alguns dados cadastrais que serão mantidos em
sigilo em nossa plataforma, o acesso ao site será efetuado através de e-mail e senha
devidamente cadastrados pelo USUÁRIO no primeiro acesso ao nosso Site, sendo que o acesso
do USUÁRIO à nossa plataforma será verificado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
a contar da solicitação de CADASTRO, em virtude de validação dos dados.

A plataforma da Inovamed estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, com exceção de manutenções regulares que serão previamente informadas.
Os dados de acesso à plataforma são de uso pessoal e intransferível, o USUÁRIO é o único e
exclusivo responsável pela utilização indevida dos serviços.
O Usuário se compromete a não utilizar o Site e a sua conta no Site de qualquer forma que
possa implicar em ato ilícito, infração, violação de direitos ou danos à INOVAMED ou a
terceiros, incluindo, mas não se limitando ao uso para invasão de dispositivo informático com
o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a autorização expressa do
titular de tais dados ou do dispositivo ou servidor nos quais estes estejam armazenados bem
como sondar, varrer ou testar a vulnerabilidade do Site, e não tentará modificar, fazer
engenharia reversa, decompilar, desmontar ou de outra forma reduzir ou tentar reduzir a uma
forma humanamente perceptível nenhum dos códigos-fonte usados pela INOVAMED para o
fornecimento do Site.
3. REGISTRO E DADOS PESSOAIS
É dever do Usuário manter atualizados os dados pessoais fornecidos quando da utilização do
Site.
A INOVAMED se reserva o direito de utilizar todos os meios possíveis para identificar seus
USUÁRIOS, portanto a qualquer momento, a seu critério, solicitar cópias de documentos do
USUÁRIO, de forma a garantir a veracidade dos dados. Com isso a INOVAMED poderá advertir,
suspender ou cancelar, temporário ou definitivamente o cadastro do USUÁRIO, a qualquer
tempo, iniciando ações legais cabíveis se o USUÁRIO não cumprir qualquer dispositivo deste
Termo, praticar atos fraudulentos ou dolosos, tais como o uso das FERRAMENTAS do Site para
atividades ilícitas, dentre outros e se a identidade do USUÁRIO não puder ser verificada ou que
qualquer informação fornecida por ele esteja incorreta.
Os Usuários que tiverem seus registros cancelados não poderão mais utilizar o Site.
4. PRIVACIDADE
A INOVAMED compromete-se a manter a privacidade de dados e informações pessoais do
USUÁRIO, utilizando-se dos meios adequados para sua proteção.
A INOVAMED ficará eximida de qualquer responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos
decorrentes de vírus, invasões ao Site e à sua base de dados, salvo constatado dolo ou culpa
por parte da INOVAMED.
A INOVAMED não compartilha, nem divulga suas informações privadas, exceto com o objetivo
de fornecer aos usuários o produto e/ou serviços solicitados, tendo obtido para tanto a sua
permissão.
A INOVAMED poderá realizar análises estatísticas, combinação com outras informações e gerar
algoritmos que possam contribuir para a experiência do USUÁRIO dentro de sua plataforma.

Poderá revelar informações para atender a ordens judiciais nos termos da legislação em vigor,
ou em processos judiciais para estabelecer ou exercer seus direitos legais ou explorar defesa
contra ações judiciais.
A Plataforma poderá conter links que remetam a sites diversos com conteúdo, termo de uso e
política de privacidade distintos.
Limitamos o acesso às informações pessoais que temos sobre o usuário aos nossos
empregados que, conforme acreditamos, possam ter necessidade delas para exercer suas
funções que visam fornecer aos usuários garantia de qualidade nos nossos produtos e serviços.
5. LEI APLICÁVEL
O presente Termo de Uso é regido única e exclusivamente pelas leis da República Federativa
do Brasil e qualquer discussão judicial que surja tendo por base sua interpretação ou aplicação
deverá ser julgado por tribunais brasileiros.
6. FORO
As partes elegem o Foro Central da Cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo, por mais privilegiado que outro
Foro seja ou possa vir a ser.

