POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Este termo está estritamente validado conforme o código de defesa do consumidor
(Lei 8.078/90) e o Decreto 7.962/2013. Qualquer pessoa, legalmente capaz,
denominada "CLIENTE", que utilize os serviços do Boatebus deve aceitar este Termo
de Utilização e todas as políticas e princípios que o regem.

O TERMO DE UTILIZAÇÃO É INDISPENSÁVEL, sendo obrigatório para a
UTILIZAÇÃO dos serviços deste Website. A utilização dos serviços oferecidos pelo
Boatebus implica na imediata aquiescência/anuência deste Termo e seu conteúdo.
Este acordo constitui-se em documento exclusivo entre "EMPRESA" e
"CLIENTE/VISITANTE", substituindo-se, deste modo, todos os acordos,
representações, garantias e entendimentos anteriores com relação ao Boatebus, seus
conteúdos e serviços fornecidos por ou através deste Website.
Caso deseje se cadastrar, acessar e utilizar as demais páginas ou recursos deste
Website, leia atentamente as condições abaixo.
ATENÇÃO
O "CLIENTE" MENOR DE 18 ANOS DE IDADE SOMENTE PODERÁ EFETUAR O
REGISTRO OU CADASTRO NESTE WEBSITE DESDE QUE DEVIDAMENTE
REPRESENTADO OU ASSISTIDO, CONFORME PREVISTO NOS ARTS. 1.634 E
1.690 DO CÓDIGO CIVIL, POR SEUS REPRESENTANTES OU ASSISTENTES
LEGAIS, DEVENDO ESSES SER RESPONSÁVEIS NA ESFERA CÍVEL POR TODO
E QUALQUER ATO PRATICADO PELO MENOR QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO
WEBSITE.

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para ajudar a tornar a
sua visita ao nosso site o mais produtiva e agradável possível.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é
importante para nós.
Todas as informações pessoais relativas a clientes e/ou visitantes que usem o
Boatebus serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais
de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone
e/ou celular, morada, data de nascimento e/ou outros.
O uso do site do Boatebus pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A
equipe do Boatebus reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio.
Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
O uso deste Website restringe-se ao privado, sendo vedada sua utilização comercial
com fins lucrativos por terceiros não autorizados; bem como também é proibido, e
protegido pela legislação competente, o uso de qualquer software ou sistema

automatizado para extrair dados deste Website para a exibição em qualquer outro
lugar do mundo sem o consentimento expresso de seus proprietários.

Ligações a Sites de terceiros
O Boatebus possui ligações para outros sites (Instagram, Facebook, entre outros), os
quais, a nosso ver, podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos
visitantes. A nossa política de privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo
que, caso visite outro site a partir do nosso deverá ler a politica de privacidade do
mesmo.
Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses
mesmos sites.
Propriedade Intelectual
O cliente/visitante acorda que o Website, assim como os logotipos, marcas, insígnias,
fotos, imagens, descrições, textos, "layout", símbolos, sinais distintivos, manual(ais) e
quaisquer outros materiais correlatos ao Website, constituem, conforme o caso,
direitos autorais, segredos de negócio, e/ou direitos de propriedade do Boatebus ou
seus licenciadores, conforme o caso, sendo tais direitos protegidos pela legislação
nacional e internacional aplicável à propriedade intelectual, especialmente quanto aos
termos e condições das Leis nºs 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98 e que não pleitearão
ou reclamarão, a qualquer tempo, tais direitos de propriedade como se seus fossem.
É expressamente proibido ao cliente/visitante a reprodução, a distribuição, a
modificação, a exibição, a criação de trabalhos derivados ou qualquer outra forma de
utilização do conteúdo deste Website e dos materiais veiculados no ou pelo Website.
Disposições Gerais
Caso reste qualquer dúvida a respeito do conteúdo do presente instrumento, por favor,
contate:
“FELIPPE AUGUSTO COUTO SILVA – ME”.

Nome fantasia: BoateBus
Endereço: Rua Padre Júlio Maria, 1050 – Bairro Saudade – Belo Horizonte - MG –
CEP: 30285-360
Telefones: (31) 3483-2147 // (31) 9 9417-2888
E-mail: contato@boatebus.com.br
Este contrato supera quaisquer acordos, verbais ou escritos, anteriormente mantidos
entre as partes, especialmente com relação ao uso do Website pelo cliente/visitante.
O cliente/visitante, ou, se for o caso, seu pai/mãe ou representante legal, reconhece
expressamente ter lido, analisado e aceito integralmente as condições acima

estabelecidas, comprometendo-se cumpri-las integralmente.
©2018_ FELIPPE AUGUSTO COUTO SILVA – ME, CNPJ: 24.683.207/0001-76. Todos os direitos
reservados.

