TERMOS DE USO E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Os Termos de Uso a seguir são baseados em nossos princípios e valores, e têm o objetivo de
reger nosso relacionamento. Como condição para acesso e utilização da plataforma do evento
e suas funcionalidades, você declara que realizou a leitura completa e atenta das regras deste
documento, estando plenamente ciente e de acordo com elas.
1. Glossário
Evento e evento de natureza científica: eventos científicos são aqueles que reúnem
pesquisadores e interessados em diversos âmbitos do saber, para discussão do estado da arte
da área e para divulgação dos trabalhos e pesquisas, promovendo e incentivando campos de
pesquisa e pesquisadores.
Organizadores: termo utilizado para designar pessoas (físicas ou jurídicas) que, normalmente
reunidos em uma Comissão de Organizadora, criam eventos próprios ou realizam eventos que
acontecem em diversos países num formato de rodízio de local de realização e contam com o
apoio do sistema tecnológico criado por um desenvolvedor e intermediado pela empresa
META para divulgar entre os participantes do evento.
Participante: termo utilizado para designar o consumidor que adquire inscrição do evento.
Usuário: termo utilizado para designar, quando referidos em conjunto, Organizadores,
Participantes e pessoas que navegam no sistema.
Desenvolvedor: compreende a criação, programação, desenvolvimento, controle e
disponibilidade de páginas de internet.
META: META MARKETING E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 29.595.295/0001-78, Inscrição municipal sob o nº 00.585.912; Telefone para contato
+55 (21) 22202097; E-mail para contato: meta@metaeventos.net.
Sistema: o sistema de gerenciamento eletrônico (SIGE) foi desenvolvido para auxílio aos
organizadores do evento e consiste em uma plataforma tecnológica que disponibiliza um
endereço de internet (site) para fins de inscrição dos participantes do evento, associada ou
não a submissão de trabalhos, possibilitando ainda acesso a área administrativa do
participante logado (dashboard) até a data do evento. O sistema é acessível para qualquer
usuário, sendo necessários apenas os conhecimentos básicos de informática. O sistema fica
hospedado em domínio designado pelo desenvolvedor do sistema.
Integração: termo utilizado para designar a habilitação no sistema de funcionalidades extras e
que possuem suas próprias normas de utilização e política de privacidade. Ex. Zoom, Youtube
etc.
Anti-Spam: sistema que evita correspondências não desejadas, como publicidade em massa,
pelo bloqueio de mensagens ou as movendo para pasta específica.
2. Informações Gerais
2.1. Os presentes Termos regulam os serviços oferecidos nos sites dos eventos, que consistem
em: (i) disponibilizar uma solução tecnológica para que Organizadores possam criar, organizar,
gerir e divulgar seus eventos; (ii) viabilizar as inscrições dos usuários bem como a eventual
submissão de trabalhos para participantes do evento; (iii) hospedar os eventos dos
Organizadores.

2.2. Os eventos criados e divulgados através do sistema são de responsabilidade exclusiva dos
próprios Organizadores, os quais são os únicos responsáveis por estabelecer as condições de
venda, realização e cancelamento dos eventos. A META não é criadora, co-organizadora ou
proprietária dos eventos hospedados em sua plataforma, porém poderá monitorar os eventos
criados, a fim de que estes cumpram suas políticas legais.
2.3. O sistema e suas funcionalidades são apresentadas aos usuários da maneira como estão
disponíveis, podendo passar por constantes aprimoramentos e atualizações.
2.4. A META envida seus esforços para a disponibilidade contínua e permanente de seu
sistema. No entanto, poderá ocorrer, eventualmente, alguma indisponibilidade temporária
decorrente de manutenção necessária ou mesmo gerada por motivo de força maior, como
desastres naturais, falhas ou colapsos nos sistemas centrais de comunicação e acesso à
internet ou, fatos de terceiro que fogem de sua esfera de vigilância e responsabilidade.
2.4.1. Em caso de indisponibilidade, a META fará tudo que estiver ao seu alcance para
restabelecer, o mais breve possível, o acesso à plataforma, dentro das limitações técnicas de
seus serviços próprios e dos de terceiros.
2.4.2. O Consumidor isenta a META de qualquer dano nos casos de paralisações, parciais ou
totais, dos seus serviços, decorrentes de falta temporária de energia elétrica, de pane nos
serviços das concessionárias, de falhas nos serviços oferecidos pelas redes telefônicas e outros
provedores, inclusive provedores de hospedagem, de greves, tumultos ou quaisquer outros
fatos que não estejam diretamente ligados ao serviço. A META também não será responsável
por qualquer dano causado por motivo de caso fortuito ou força maior, bem como fato de
terceiro.
3. Cadastro de usuários
3.1. O cadastro na plataforma é realizado de acordo com os níveis de usuários definidos em
contrato entre os Organizadores e a META.
3.2. O usuário consumidor deve fornecer informações exatas e verdadeiras, assumindo o
compromisso de atualizar seus dados pessoais sempre que necessário ou quando requerido. A
META se tiver motivos que indiquem que quaisquer informações cadastradas não são
verdadeiras, terá o direito de suspender ou encerrar a conta do usuário, bem como se recusar
a prover quaisquer de nossos serviços.
3.2.1. A META não se responsabiliza pela veracidade ou assertividade dos dados inseridos no
cadastro, sendo que a criação de perfis falsos no sistema poderá ser considerado crime de
falsa identidade, falsidade ideológica ou estelionato.
4. Acesso ao sistema
4.1. Os usuários acessarão sua conta através de login e senha pessoais e intransferíveis. De
qualquer maneira, os usuários se comprometem a não informar a terceiros tais dados,
responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito, se comprometendo a
notificar a organização do evento, imediatamente, acerca de quaisquer usos não autorizados
de sua conta ou quaisquer outras violações de segurança. A META não será responsável por
quaisquer perdas e danos resultantes de acessos não autorizados ou uso da conta.
4.2. Apenas o titular da conta no sistema poderá ter acesso aos dados relativos à mesma,
tendo em vista seu caráter pessoal. Eventuais alterações em dados cadastrados somente

poderão ser feitas pelo próprio usuário, devidamente logado. A META não tem prerrogativa de
fazer esse tipo de alteração, independentemente da razão alegada ou circunstância.
5. Responsabilidades e obrigações dos Consumidores
5.1. Os Consumidores se obrigam a utilizar o sistema de maneira ética e adequada aos
propósitos estabelecidos nestes Termos, atendendo ao ordenamento jurídico da República
Federativa do Brasil em relação à conduta online e conteúdo disponibilizado.
5.2. Ao utilizarem o sistema e suas funcionalidade, os Consumidores se obrigam a:
a) Inserir dados corretos, completos e atualizados na aquisição (onerosa ou gratuita) de
inscrições;
b) Arcar com os valores cobrados na fatura de cartão de crédito, caso essa seja a forma de
pagamento escolhida pelo Consumidor. A cobrança poderá vir em nome da META, ou algum
de nossos processadores de pagamentos;
c) Arcar com o valor total e integral do boleto e pagá-lo até a data do seu vencimento, caso o
Consumidor tenha optado por esse método de pagamento. Após a data limite de pagamento,
o boleto deixa de ser válido;
d) Participar do processo de apuração de eventuais fraudes nas transações efetuadas,
realizado por meio de sistema de análise de risco da META e de seus parceiros. A análise de
risco da transação é feita com base em padrões históricos, conferência dos dados cadastrais e
bases externas, podendo resultar numa probabilidade de que determinada transação seja
fraudulenta. Feita a avaliação de risco transacional, a compra poderá ser aprovada ou não,
segundo critérios pré-estabelecidos. A não aprovação não gerará expectativa de direito,
tampouco indenização de qualquer espécie;
e) Fornecer todas as informações e documentos que forem solicitados através dos canais
oficiais do evento, caso seja necessária alguma validação da compra por parte da META ou de
nossos processadores de pagamentos.
f) Apresentar, sempre que requerido, no balcão do evento, um documento de identidade com
a foto do titular do cartão e/ou o cartão utilizado na compra, caso tenha adquirido ingressos
via cartão de crédito, sob pena de ter o direito de acesso ao evento negado, sem que tal fato
gere direito a indenização de qualquer espécie;
g) Promover a segurança da inscrição a partir do momento em que o receber, não divulgandoa publicamente, sobretudo em redes sociais, ou permitindo o acesso de terceiros a ela;
h) Arcar com a taxa eventualmente cobrada pela processadora de pagamentos, para fins de
saque do crédito decorrente do estorno, no caso de cancelamento da compra por parte do
Consumidor;
i) Isentar a META de qualquer responsabilidade sobre a realização dos eventos para os quais
foram adquiridas inscrições.
j) Observar no caso de serviços de integração, os requisitos mínimos para utilização dos
serviços (tanto para dispositivos desktop quanto dispositivos móveis) estabelecidos pelo
prestador do serviço de integração. Ex.: Zoom, Youtube, etc.
5.3. Em todos os casos, a META, a seu exclusivo critério, poderá ainda se recusar a prestar
quaisquer serviços, independentemente da motivação, sem que isso constitua limitação de
direitos.
5.4. Nos casos de eventos realizados durante o período de calamidade pública decretado pelo
Governo Federal, Estadual e/ou Municipal, ou ainda durante o período de emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19, o que
encerrar-se por último, ao utilizarem o sistema e suas funcionalidades, os Consumidores
declaram expressamente estarem cientes e concordam que:

a) Os eventos criados e divulgados através do sistema são de responsabilidade exclusiva dos
próprios Organizadores, os quais são os únicos responsáveis por estabelecer as condições de
venda, realização e cancelamento dos eventos, obedecendo a legislação em vigor, dentre elas
eventuais Decretos Federais, Estaduais e/ou Municipais que autorizem a realização de
eventos;
b) A adoção de medidas para contenção da COVID-19, imposições para ingresso em eventos,
adoção de medidas de distanciamento e sanitárias, são de inteira responsabilidade dos
Organizadores e dos Consumidores participantes dos eventos;
c) A participação nos eventos poderá, mesmo que não intencionalmente, ocasionar a
transmissão do vírus da COVID-19 para os presentes, ainda que adotadas as medidas sanitárias
exigidas pelas autoridades locais e internacionais, e a obediência absoluta às regras de
segurança e saúde impostas pelos Organizadores e Governantes;
d) Os Consumidores declaram, CONSCIENTEMENTE E LIVRE DE QUALQUER COAÇÃO, ASSUMIR
TODOS OS RISCOS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA SUA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS OCORRIDOS
NESTE PERÍODO, tanto conhecidos como desconhecidos, mesmo se advindos da negligência de
terceiros, e assumem toda a responsabilidade pela participação nos eventos;
e) A META NÃO POSSUI QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE A REALIZAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS, ANÁLISE,
TRIAGEM, OU QUALQUER CONSEQUÊNCIA ADVINDA DA PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE
DO CONSUMIDOR NOS EVENTOS DURANTE O PERÍODO ACIMA MENCIONA.
6. Entrega e Utilização das inscrições
6.1. A confirmação do registro da inscrição no sistema será realizada imediatamente através
de mensagem enviada pelo sistema para o e-mail cadastrado no site do evento.
6.1.1. Cabe ao Consumidor deixar seus sistemas de anti-spam, filtros ou similares, de modo
que não interfiram no recebimento dos comunicados e materiais do sistema, não sendo
aceitável nenhuma escusa caso não tenha tido acesso a algum e-mail ou mensagem eletrônica
em virtude dos recursos mencionados, o que não gerará qualquer tipo de expectativa de
direito ou indenização ao Consumidor.
6.2. RECIBO DO PAGAMENTO: a inscrição será confirmada após o recebimento da ficha de
inscrição e o pagamento integral no sistema (aproximadamente 10 dias após o processo do
pagamento). Nenhuma inscrição será processada sem o pagamento.
6.3. As inscrições adquiridas através do sistema são nominais, cabendo ao Organizador decidir
pela conferência dessa informação no momento de acesso ao evento. A não conferência dessa
informação não gerará qualquer tipo de expectativa de direito ou indenização.
7. Vendas de Inscrições
7.1. O processamento dos pagamentos das vendas de ingressos para eventos inicia-se,
geralmente, na página do evento publicado pelo Organizador. O Consumidor escolherá o tipo
de ingresso desejado, bem como o método de pagamento, considerando as opções
disponíveis, e em seguida, finalizará o pedido.
7.2 As formas de pagamentos pelas inscrições bem como o que cada inscrição inclui são
definidas diretamente pelos Organizadores e com vigência limitada ao evento.
8. Cancelamento e reembolso de inscrições
8.1. As formas de cancelamento e reembolso de inscrições são definidas diretamente pelos
Organizadores e com vigência limitada ao evento.

8.1.1. É de responsabilidade do Consumidor informar-se sobre a política específica do evento
que deseja participar e, caso necessário, entrar em contato com o evento nos meios de
comunicação disponibilizados para solicitar o cancelamento de sua compra.
8.2. Em caso de arrependimento da compra, o reembolso do valor da inscrição, descontada a
taxa de serviço, estará garantido. A solicitação deverá ser feita ao Organizador, no prazo de
até 7 (sete) dias, a contar da data compra. O pedido de devolução deverá ser realizado,
preferencialmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do horário de início do
evento.
9. Transferência de Titularidades das inscrições
9.1. As formas de transferência de titularidades das inscrições são definidas diretamente pelos
Organizadores e com vigência limitada ao evento.
10. Contestações e estornos
10.1. As contestações reportadas serão analisadas pela operadora de cartão de crédito, por
nossos processadores de pagamentos, ou pela própria META em colaboração com os
Organizadores do evento.
11. Taxa de serviço e emissão de nota fiscal
11.1. A taxa de serviço para o uso do sistema é previamente acertada de acordo com os níveis
de usuários definidos em contrato entre os Organizadores e a META.
11.2. A META somente emite Nota Fiscal para Organizadores, tendo em vista serem estes os
tomadores dos serviços prestados.
12. Direitos de Propriedade Intelectual
12.1. As páginas do evento poderão conter links para outros sites, o que não significa que
esses sites sejam de propriedade ou operados pelo sistema, que não possui controle sobre
esses sites de terceiros, razão pela qual não será responsável pelos seus conteúdos, práticas e
serviços ofertados.
13. Segurança
13.1. Não é permitido o acesso às áreas de programação do sistema, seu banco de dados, ou
qualquer outro conjunto de informações que faça parte da atividade de Desenvolvedor.
14. Privacidade dos usuários
14.1. O sistema possui documento próprio, denominado “Política de Privacidade”, que regula o
tratamento dado às informações e dados pessoais coletados através do site dos eventos e suas
funcionalidades.
14.1.1. A “Política de Privacidade” é parte integrante e inseparável dos Termos de Uso
14.1.2. Caso alguma disposição da “Política de Privacidade” conflite com qualquer outra do
presente documento, deverá prevalecer o descrito na norma mais específica.
15. Proteção de registros, informações e comunicações privadas
15.1. A META somente será obrigada a disponibilizar registros de acesso, informações pessoais
ou comunicações privadas armazenadas em sua plataforma mediante ordem judicial ou
requisição de autoridade policial ou administrativa competente.

15.1.1. Em todos os casos, a META comunicará o Organizador da existência do pedido de
revelação, ficando desde já autorizada a responder a requisição recebida.
16. Limitação de responsabilidade
16.1. FICA EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO QUE A META NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE
CONTROLAR TODAS AS AÇÕES EXECUTADAS PELOS USUÁRIOS NO USO DO SISTEMA E, POR
CONSEGUINTE, A META NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA PELOS ATOS DE SEUS
USUÁRIOS, INCLUSIVE AQUELES DE CARÁTER ILÍCITO, IMORAL OU ANTIÉTICOS, PORVENTURA
PERPETRADOS, CABENDO À ESTES RESPONDEREM PESSOAL E EXCLUSIVAMENTE POR
EVENTUAIS RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS OU DEMANDAS JUDICIAIS, DEVENDO MANTER A
META LIVRE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE OU ÔNUS.
17. Disposições gerais
17.1. Ao navegar pelo sistema e utilizar suas funcionalidades, os usuários aceitam todo o
disposto nos Termos de Uso e demais políticas legais que se encontram vigentes na data de
acesso. Por isso, é recomendável que os usuários se mantenham atualizados.
17.2. Nossos serviços são direcionados para pessoas maiores de 18 (dezoito) anos. CASO UM
MENOR DE IDADE EFETUE REGISTRO EM UMA DOS EVENTOS SOMENTE PODERÃO FAZÊ-LO
DESDE QUE DEVIDAMENTE REPRESENTADOS OU ASSISTIDOS, 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 PELOS MENORES QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO SITE. OS REPRESENTANTES LEGAIS
SERÃO RESPONSÁVEIS, POR TODO E QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS MENORES
QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO SITE.
17.3. Os presentes Termos de Uso estão sujeitos a constante melhoria e aprimoramento.
Assim, reservamo-nos o direito de modificá-los a qualquer momento, para adequação e
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente,
cabendo aos usuários verificá-la sempre que efetuar o acesso ao sistema.
17.4. A comunicação entre a META e o usuário deverá ser realizada pelos canais de
atendimento indicados nos sites dos eventos ou, pelo e-mail meta@metaeventos.net ou
telefone +55 (21) 22202097.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Nós, a META MARKETING E EVENTOS LTDA estamos comprometidos em resguardar sua
privacidade. O intuito deste documento é esclarecer os meios pelos quais as informações dos
usuários são coletadas pelos sites dos eventos, de que forma esses dados são utilizados e quais
são as partes envolvidas.
Alertamos que, caso não concorde com o conteúdo desta política, não é necessário preencher
nossos formulários.
1. Glossário
Evento e evento de natureza científica: eventos científicos são aqueles que reúnem
pesquisadores e interessados em diversos âmbitos do saber, para discussão do estado da arte
da área e para divulgação dos trabalhos e pesquisas, promovendo e incentivando campos de
pesquisa e pesquisadores.
Organizadores: termo utilizado para designar pessoas (físicas ou jurídicas) que, normalmente
reunidos em uma Comissão de Organizadora, criam eventos próprios ou realizam eventos que
acontecem em diversos países num formato de rodízio de local de realização e contam com o
apoio do sistema tecnológico criado por um desenvolvedor e intermediado pela empresa
META para divulgar entre os participantes do evento.
Participante: termo utilizado para designar o consumidor que adquire inscrição do evento.
Usuário: termo utilizado para designar, quando referidos em conjunto, Organizadores,
Participantes e pessoas que navegam no sistema.
Desenvolvedor: compreende a criação, programação, desenvolvimento, controle e
disponibilidade de páginas de internet.
META: META MARKETING E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 29.595.295/0001-78, Inscrição municipal sob o nº 00.585.912; Telefone para contato
+55 (21) 22202097; E-mail para contato: meta@metaeventos.net.
Sistema: o sistema de gerenciamento eletrônico (SIGE) foi desenvolvido para auxílio aos
organizadores do evento e consiste em uma plataforma tecnológica que disponibiliza um
endereço de internet (site) para fins de inscrição dos participantes do evento, associada ou
não a submissão de trabalhos, possibilitando ainda acesso a área administrativa do
participante logado (dashboard) até a data do evento. O sistema é totalmente acessível para
qualquer usuário, sendo necessários apenas os conhecimentos básicos de informática. O
sistema fica hospedado em domínio designado pelo desenvolvedor do sistema.
Integração: termo utilizado para designar a habilitação no sistema de funcionalidades extras e
que possuem suas próprias normas de utilização e política de privacidade. Ex. Zoom, Youtube
etc.
Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

Dado Não Pessoal: quaisquer informações que não se relacionem com uma pessoa e/ou não
possam ser usados para identificar uma pessoa.
Tratamento de dados pessoais: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.
Controlador de dados pessoais: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a
quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Operador de dados pessoais: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
Cookies: arquivos que têm a finalidade de identificar um computador e obter dados de acesso,
como páginas navegadas ou links clicados, permitindo, desta forma, personalizar a navegação
destes, de acordo com o perfil do usuário.
Anti-Spam: sistema que evita correspondências não desejadas, como publicidade em massa,
pelo bloqueio de mensagens ou as movendo para pasta específica.
Para fins do disposto na Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), o
sistema intermediado pela META atuará na qualidade de operadora de dados pessoais (ex.:
armazenamento de dados pessoais coletados a partir do formulário personalizado do
Organizador do evento).
A META, em função das especificidades do seu modelo de negócios atua com consumidores
dos eventos de natureza científica (participantes), incluídos no banco de dados mediante
consentimento e legítimo interesse em participar dos encontros acadêmicos promovidos pelos
Organizadores ficando estabelecido assim a aplicabilidade dos artigos 7º e 11º da Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18).
O usuário deverá observar que, quando houver serviços de integração, serão seguidas as
Políticas de privacidade do prestador do serviço de integração. Ex.: Zoom, Youtube etc.
SOBRE A COLETA DE DADOS
Nos sites e nas redes sociais dos eventos, as informações são coletadas das seguintes formas:
- Informações fornecidas pelo usuário – o sistema coleta informações de identificação pessoal
– como nome, telefone e e-mail – via preenchimento dos formulários de inscrição nos eventos
- Informações de navegação no site – Quando você visita nosso site, é inserido um ‘cookie’ no
seu navegador por meio do software Google Analytics, para identificar quantas vezes você
retorna ao nosso endereço. São coletadas, anonimamente, informações, como endereço IP,
localização geográfica, fonte de referência, tipo de navegador, duração da visita e páginas
visitadas.
SOBRE O USO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

O presente termo permite que a META para fins de cumprimento de contrato com os
Organizadores use suas informações pessoais para diferentes finalidades, conforme descrito
abaixo:
- O e-mail é utilizado para a operação de envio do material ou informação por você requisitada
no preenchimento do formulário. Também pode ser usado para envio de Newsletters do
Organizador ou dos patrocinadores do evento, sempre relacionadas aos temas do evento. Por
fim, o e-mail será utilizado ainda para comunicar novos eventos dos mesmos organizadores ou
de novos eventos e parceiros. No entanto, o usuário pode cancelar a assinatura a qualquer
momento, em ferramenta da própria Newsletter.
- Os dados de download poderão ser divulgados como pesquisas e estatísticas, não sendo
reveladas abertamente nenhuma informação pessoal, a menos que autorizada explicitamente.
Funcionários da META poderão eventualmente entrar em contato via e-mail ou telefone para
fazer pesquisas ou apresentar produtos e serviços.
SOBRE O ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
Poderão ver suas informações pessoais apenas funcionários do META e o Organizador do
evento, conforme contrato celebrado. Nenhuma informação pessoal poderá ser divulgada
publicamente, salvo expressa autorização.
Além disso, embora trabalhemos com boas práticas de proteção e segurança, nenhum serviço
web possui 100% de garantia contra invasões e não podemos nos responsabilizar, caso isso
ocorra.
SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS
Ao clicar nos botões de compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais da META ou dos
eventos dos Organizadores, o usuário estará publicando o conteúdo por meio de seu perfil na
rede selecionada. A META ou os Organizadores não tem acesso ao login e senha dos usuários
nessas redes, nem publicará conteúdo em nome do usuário sem que ele realize esta ação.
MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar
periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações.
Antes de usar informações para outros fins que não os definidos nesta Política de Privacidade,
solicitaremos sua autorização.
Qualquer dúvida em relação à nossa política de privacidade pode ser esclarecida entrando em
contato conosco.
Envie um e-mail para meta@metaeventos.net ou ligue para +55 (21) 22202097

