TERMO DE ADESÃO E DE USO
PLATAFORMA DE INDICAÇÃO
1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO
1.1
A Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ: 43.371.723/0001-00, “ITALO” com endereço na Av.
João Dias nº 2.046, Santo Amaro, São Paulo, SP, CEP 04724-003, site: www.italo.com.br, na qualidade de PROVEDORA,
disponibiliza ao ("USUÁRIO CADASTRADO"), plataforma de indicação de candidatos a processos seletivos, sujeito aos
Termos de Uso abaixo, acesso a informações e/ou páginas virtuais de indicação, através de meios eletrônicos de transmissão
à distância de dados via Internet e Celular.
1.2 As informações contidas na Plataforma de Indicação poderão ser alteradas, modificadas, ajustadas ou extintas a
qualquer momento, sem que haja a necessidade de informação prévia ao USUÁRIO. Desse modo, o USUÁRIO
obriga-se a rever regularmente este TERMO DE USO, restando claro que o USUÁRIO se subordina à aceitação do TERMO
DE USO vigente no momento de seu acesso ou quando faz uso dos serviços disponibilizados na “PLATAFORMA DE
INDICAÇÃO”.
1.3 Após clicar abaixo no botão "Eu Aceito", o USUÁRIO declara que leu e concordou expressamente com a versão mais
recente do Termo de Uso, fato este que o vinculará automaticamente às regras aqui contidas e qualquer de suas alterações
futuras.
1.4 O presente TERMO DE USO poderá sofrer alterações, edições, adições, parciais ou integrais, cabendo ao USUÁRIO
revê-lo rotineiramente de modo a tomar integral conhecimento das novas disposições e regramentos. Após a sua concordância
inicial com o TERMO DE USO, eventuais alterações/modificações não dependerão de nova aceitação, passando a ser
aplicadas de modo automático toda vez que o USUÁRIO fizer uso da Plataforma de Indicação. O USUÁRIO desde já declara
concordar com tal regramento e que será sua responsabilidade exclusiva rever os termos e documentos que integram o
TERMO DE USO em busca da sua atualização sobre as regras de utilização da Plataforma de Indicação.
2. DESCRIÇÃO DA PARCERIA e PAGAMENTO DO PRÊMIO
2.1
A PLATAFORMA DE INDICAÇÃO disponibiliza aos seus usuários acesso ao sistema de indicação de aluno,
controle de inscrição, matrícula e de pagamentos disponibilizados. O USUÁRIO receberá um valor em dinheiro por cada
indicação realizada, denominado “prêmio”, observando-se as condições previstas na cláusula 2.6. e alíneas.
2.2
O valor referente ao prêmio será estipulado e indicado na PLATAFORMA DE INDICAÇÃO, e estará sempre
compreendido ao período espefício indicado (vigência e valor).
2.3

Para obter acesso aos sistemas, o usuário deverá estar cadastrado na PLATAFORMA DE INDICAÇÃO.

2.4
Os SERVIÇOS serão disponibilizados para o USUÁRIO através do acesso ao Site Internet (www.italo.com.br e/ou
https://seja.italo.com.br/indicacao-italo-plus/ ).
2.5
O USUÁRIO CADASTRADO fica desde logo informado e concorda que os SERVIÇOS estarão disponíveis 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, salvo a ocorrência da culpa de terceiros, caso fortuito ou força maior,
e manutenções técnicas e/ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema ou impossibilitem o acesso.
2.6

Através da Plataforma Indicação, o USUÁRIO poderá realizar as seguintes operações:

a)

Cadastramento e atualização de dados pessoais;

b)
Acessar meios de indicação de candidatos às vagas de cursos de ensino para captação de alunos novos a serem
matriculados na PROVEDORA, através de mecanismos tecnológicos específicos que serão aceitos e contratados em cada
caso.
c)
Consideram-se “alunos novos matriculados” os candidatos aprovados em em precesso seletivo para o curso indicado
na cláusula terceira, e que concomitante tenham: (i) assinado o contrato de prestação de serviços e (ii) tenham pago o valor da
primeira, segunda e terceira mensalidade.
d)
Não se incluem na contagem os alunos que: (i) tenham bolsas de estudo superiores a 40% deferidas por parte da
mantenedora ou por convênios; (ii) que efetuaram a desistência ou trancamento da matrícula por qualquer motivo e (iii) alunos
que efetuem rematrícula em continuidade de seu curso (“alunos veteranos”) e, (iv) as matrículas efetuadas com benefícios
financeiros fora do plano preestabelecido pela mantenedora.
e)
O prêmio que receberá o USUÁRIO só será devido para captação ocorrida por esforço próprio do
PARCEIRO/CONTRATADO, não se admitindo indicações diretas ou indiretas envolvendo ou através de alunos já
matriculados, empregados ou colaboradores diretos/indiretos da PARCEIRA/CONTRATANTE.
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f)
Dentro do princípio de esforço próprio, dentro das redes sociais da PROVEDORA ou presencialmente, dentro de
seu campus universitário, o USUÁRIO, por si ou interposta pessoa, não poderá efetuar qualquer tipo de ação, por
qualquer meio, mensagem ou abordagem, incluindo, mas não se limitando a: atração, persuasão, indicação, ou qualquer
meio de captação. Identificada a hipótese prevista nesta cláusula, o usuário não fará jus ao recebimento do prêmio.
2.7
Os SERVIÇOS disponibilizados na forma prevista no item 2.6, bem como as regras de utilização e valor de prêmio
por indicação, estarão disponíveis na PLATAFORMA DE INDICAÇÃO.
3. DO CADASTRO DO USUÁRIO
3.1
Com vistas à utilização da PLATAFORMA DE INDICAÇÃO, de acordo com os termos deste Termo de Uso, o
USUÁRIO se obriga a fornecer, quando do seu registro, informações pessoais verdadeiras e atuais (Informações do
USUÁRIO), no diretório eletrônico do site www.italo.com.br, responsabilizando-se pela veracidade das informações e pela
sua atualização, quando necessário, sendo que o mesmo USUÁRIO desde logo autoriza a manutenção destas informações em
banco de dados do ITALO.
3.2
Caso seja verificado que os Dados fornecidos são falsos ou incompletos, o ITALO poderá suspender
temporariamente o cadastro do USUÁRIO, interrompendo a utilização dos serviços, até que a situação seja regularizada.
3.3
Ao introduzir os seus dados pessoais no sistema, o USUÁRIO aceita e consente expressamente que os seus Dados
sejam recolhidos e armazenados na Base de Dados da ITALO.
3.4 O USUÁRIO autoriza a ITALO utilizar os Dados coletados para os seguintes propósitos:
a)
Identificação e comunicação com o Usuário por ligação telefônica, correio eletrônico, mala direta, mensagem
eletrônica (SMS) e/ou outros meios de comunicação, sempre que for necessário para fins Do ÍTALO;
b)

otimizar a usabilidade e o acesso às informações pelo USUÁRIO, durante o acesso e a navegação;

c)

fazer pesquisas e elaborar estatísticas gerais sobre o desempenho do sistema e da prestação dos serviços;

d)

realizar campanhas de comunicação e orientação sobre o Sistema e a PLATAFORMA DE INDICAÇÃO.

e)
ofertar novos serviços e produtos que possam ser acessados pelos mesmos, utilizando-se da plataforma de
relacionamento com a ITALO.
3.6
O Usuário tem ciência e autoriza a coleta, utilização e tratamento dos (i) seus dados pessoais e cadastrais como CPF,
nome, data de nascimento, telefone, endereço e e-mail; (ii) dados sobre o uso dos produtos como data e hora do uso,
referências geográficas e valor transacionado.
4. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
4.1
Os SERVIÇOS descritos no Item 2.6, serão disponibilizados para cada USUÁRIO mediante a utilização de
mecanismo de identificação e senha. A correta utilização deste mecanismo será de inteira e exclusiva responsabilidade
do USUÁRIO.
4.2
O USUÁRIO está ciente de que a senha de acesso aos SERVIÇOS é pessoal e intransferível, sendo certo que o
USUÁRIO se obriga a avisar a ITALO imediatamente caso suspeite ou tenha conhecimento de que a sua senha esteja sendo
utilizada por outrem. O ITALO não se responsabiliza pela utilização não autorizada da senha por terceiros.
4.3

Em hipótese alguma o italo será responsável pela perda da senha ou utilização desta por outrem.

5. DIREITO AUTORAL
5.1
O USUÁRIO reconhece e concorda que todo o conteúdo do Portal de Indicação dos outros sites contidos nele é
protegido pela Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98), bem como tratados internacionais aplicáveis a matéria. Nesse sentido, o
USUÁRIO se compromete a respeitar tais direitos, bem como se obriga a utilizar os SERVIÇOS apenas para fins de consulta
e uso particular, sendo expressamente vedada a utilização dos serviços para quaisquer outros fins, inclusive
comerciais, sem prévia e expressa autorização do italo.
6. INDENIZAÇÃO
6.1
O USUÁRIO concorda em indenizar a ITALO de qualquer dano que esta venha a sofrer por culpa ou dolo do
USUÁRIO na utilização irregular ou ilegal dos Serviços e em razão do descumprimento do presente TERMO DE USO e/ou
demais políticas da PLATAFORMA DE INDICAÇÃO; ou ainda pela violação de qualquer lei, direito de terceiros,
responsabilizando-se por eventuais perdas e danos.
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6.2
Qualquer fraude praticada no intuito de burlar o sistema de indicação de alunos, especialmente na forma
prevista na cláusula 2.6, acarretará uma multa ao USUÁRIO de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da
indenização devida na forma prevista na cláusula 6.1 acima.
7. PRAZO
7.1
A PLATAFORMA DE INDICAÇÃO estará disponíveis para o USUÁRIO por prazo indeterminado, sendo certo
que o ITALO poderá, à sua livre discrição, determinar o término dos SERVIÇOS independentemente de qualquer tipo de
comunicação prévia ao USUÁRIO.
7.2
O presente poderá ser cancelado a qualquer momento por solicitação do Usuário ou pelo ÍTALO, através dos canais
de comunicação da PLATAFORMA DE INDICAÇÃO.
8. RESPONSABILIDADE
8.1
O ÍTALO não poderá ser responsabilizado por qualquer falha ou não funcionamento dos serviços provenientes de
terceiros ou decorrentes de caso fortuito ou força maior, assim como por qualquer erro originado na utilização ou não
utilização do Serviço.
9. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
9.1
As partes, no âmbito de suas obrigações previstas neste Instrumento, comprometem-se a observar os termos Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD nº 13.709 de 14 de agosto de 2018), adotando todas as medidas necessárias para
a proteção, armazenamento e tratamento dos dados das mesmas e/ou de terceiro em especial os princípios da finalidade,
adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados, observando-se,
sempre que possível, o consentimento do usuário no fornecimento de dados, sendo este informado, de forma inequívoca, a
sua finalidade.
9.2
Quanto aos dados eventualmente armazenados, as partes garantem que possuem processos internos de governança
para a proteção dos dado, devendo manter o registro das operações de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como
implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a
perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou
lógico) utilizado por ela para o tratamento de Dados Pessoais é estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, aos
padrões de boas práticas de governança e aos princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares
aplicáveis.
10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1
A não exigência, por qualquer uma das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida, será
considerada mera tolerância, não implicando na sua novação, e tão pouco na abdicação do direito de exigi-la no futuro, não
afetando a validade deste instrumento e quaisquer de suas condições.
10.2
Os regulamentos relativos a eventuais campanhas promocionais, propagandas de incentivo e outros programas que
propiciem benefícios adicionais ao USUÁRIO serão divulgados separadamente, sendo que, por mera liberalidade, alguns
serviços poderão ser oferecidos gratuitamente ou com variações dos preços e condições regularmente ofertados a título
promocional e por prazo determinado.
10.3
Na hipótese de qualquer uma das disposições deste instrumento vir a ser considerada contrária à lei brasileira, por
qualquer autoridade governamental ou decisão judicial, as demais disposições não afetadas continuarão em vigor e as partes
deverão alterar este instrumento de forma a adequá-lo a tal lei ou à decisão judicial.
10.4
Todos os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da USUÁRIO, indicada na
nota fiscal ou mediante cheque nominal a mesma e após os prazos estipulados na cláusula 2.6 acima.
10.5
Se necessário, o USUÁRIO, quando pessoa física deverá emitir o respectivo RPA (recibo de pagamento a
autônomo), ou documento fiscal equivalente.
10.6
Os documentos fiscais emitidos devem descrever o objeto deste termo de adesão, classificada para fins fiscais como
pagamento de prêmio e poderá estar sujeito a retenções ou abatimentos, de acordo com a legislação fiscal.
10.7
Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força do presente instrumento, qualquer vínculo
empregatício entre as partes, ou seu pessoal empregado na execução do objeto do presente instrumento.
Data do aceite pelo usuário.Assinado Eletronicamente
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO
Assinado Eletronicamente
USUÁRIO
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