
TERMOS DE USO EVENTOUM.COM.BR 
 

ATUALIZADO EM 17/05/2017 

 

VISÃO GERAL 

Bem-vindo ao site www.eventoum.com.br. Esse site é de propriedade e administrado pela 
PISIGMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. Empresa brasileira, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.505.203/000196.  

Os visitantes deverão respeitar esses termos e condições, portanto, é importante que você os 
leia antes de prosseguir. Para os objetivos desses termos e condições, "esse site" significa o 
site www.eventoum.com.br e todas as suas páginas e subdomínios. 

Em todo o site, os termos “nós”, “nos” e “nosso” se referem a PISIGMA SOLUCOES EM 
TECNOLOGIA LTDA - ME. A PISIGMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME que 
proporciona esse site, incluindo todas as informações, ferramentas e serviços disponíveis 
deste site para você, o usuário, com a condição da sua aceitação de todos os termos, 
condições, políticas e avisos declarados aqui. 

Por favor, leia esses Termos de uso cuidadosamente antes de acessar ou utilizar o nosso site. 
Ao acessar ou usar qualquer parte do site, você concorda com os Termos de uso. Se você 
não concorda com todos os termos e condições desse acordo, então você não pode acessar 
o site ou usar quaisquer serviços. 

 

1. SUAS RESPONSABILIDADES 

Seus dados cadastrados: 

Ao criar uma conta no EventoUM, você concorda em fornecer informações verdadeiras sobre 
si mesmo. Se tivermos motivos que indiquem que quaisquer informações prestadas não são 
verdadeiras, teremos o direito de suspender ou encerrar a sua conta e recusar-nos a prover-
lhe quaisquer de nossos serviços no futuro. 

Usuário e senha: 

Você é responsável por manter a confidencialidade de seus dados de usuário e sua senha, 
criados no ato de registro com a EventoUM. Você é única e exclusivamente responsável por 
todas as atividades que ocorram sob sua conta e se compromete a notificar-nos 
imediatamente acerca de quaisquer usos não autorizados de sua conta ou quaisquer outras 
violações de segurança. A EventoUM não será responsável por quaisquer perdas e danos 
resultantes de acessos não autorizados ou uso de sua conta. 

 

2. DIREITOS AUTORAIS SOBRE O CONTEÚDO ENVIADO 

Ao disponibilizar qualquer conteúdo (textos e imagens) no nosso site, você nos concede uma 
licença não exclusiva e irrevogável para a publicação deste conteúdo. Você declara que tem 
todos os direitos necessários para outorgar esta licença e que o seu conteúdo não viola 
direitos de propriedade intelectual de terceiros, sendo você o único e exclusivo responsável 
pela publicação deste conteúdo. A EventoUM poderá monitorar, editar ou remover conteúdos, 

http://www.eventoum.com.br/


no todo ou em parte, que não sigam os critérios acima; e poderá divulgar o seu conteúdo por 
qualquer motivo – seja para responder a reclamações de violação de direitos de terceiros, 
pela segurança de nossos usuários, por exigência da lei ou por quaisquer outros motivos. 

 

3. REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO SITE 

O processamento de pagamentos referentes a vendas de entradas e/ou inscrições para 
eventos inicia-se no site da EventoUM, na página do evento publicada. Você escolhe um 
método de pagamento dentre as opções disponíveis e procede com a finalização da compra. 
Ao receber a confirmação de aprovação do pagamento, e através de um intermediário 
financeiro – PAGSEGURO INTERNET LTDA – a EventoUM irá recolher o valor 
correspondente. 

É proibida a utilização de outros meios de pagamento além dos fornecidos pela EventoUM, 
exceto quando expressamente autorizado. O mal-uso do processamento de venda pode 
acarretar em cobranças e/ou bloqueio de serviços. 

Tendo em vista que o serviço de meios de pagamento online e de cartões de crédito são 
independentes da EventoUM, o próprio EventoUM não pode dar nenhuma garantia em 
relação aos pagamentos processados pelo PagSeguro, nem pode responder por falhas de 
cartões de crédito, débito em conta ou boleto bancário originadas nesses serviços. 

Além disso, todas as transações realizadas via PagSeguro são de responsabilidade única e 
exclusiva de você, devendo este zelar pela segurança de suas informações, bem como de 
seu login e senha. A EventoUM não se responsabilizará pela má utilização dessas 
informações, tão pouco por transações efetivadas e posteriormente não reconhecidas pelo 
titular. 

Para o usuário que escolher o meio de pagamento, BOLETO BANCÁRIO, a liberação das 
funcionalidades dos serviços pagos ocorrerá apenas após a confirmação do pagamento do 
mesmo, que poderá ocorrer em até 3 dias úteis. 

Para o usuário que escolher o meio de pagamento, CARTÃO DE CRÉDITO, nós garantimos 
que as informações de cartão de crédito sempre são criptografadas durante a transferência 
para o o PagSeguro, sendo o PagSeguro responsável por processar e autorizar o pagamento, 
caso autorizado, a liberação das funcionalidades dos serviços pagos ocorrerá de forma 
imediata. 

 

4. CANCELAMENTO 

A EventoUM, a seu exclusivo critério, poderá cancelar sua conta e remover qualquer e/ou 
todo o conteúdo criado por você através da plataforma, a qualquer momento e por qualquer 
motivo, incluindo, sem limitação, se acreditarmos que você violou estes Termos de Uso. 

 

5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A EventoUM não será responsável, sob quaisquer circunstâncias, por eventuais perdas e 
danos relacionados ao uso de nossos serviços. Nos reservamos o direito de modificar, 
suspender ou descontinuar temporariamente os serviços que prestamos. 

 

https://pagseguro.uol.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/
https://pagseguro.uol.com.br/


6. ISENÇÃO 

Você concorda em isentar a EventoUM e seus diretores, funcionários, parceiros e 
colaboradores, de todos e quaisquer danos, perdas, responsabilidades e despesas 
resultantes de disputas entre você e terceiros em conexão com a utilização de nossos 
serviços. 

 

7. INDENIZAÇÃO 

Você concorda em indenizar a EventoUM e seus diretores, funcionários, parceiros e 
colaboradores por todos e quaisquer danos, perdas, responsabilidades e despesas 
resultantes de reivindicações ou investigações feitas por terceiros e que estejam relacionadas 
ao conteúdo por você divulgado no site da EventoUM ou à violação destes Termos de Uso. 

 

8. MUDANÇAS NOS TERMOS DE USO 

O site da EventoUM é constantemente aprimorado com novas funcionalidades e novos 
serviços prestados - e às vezes será necessário alterar nossos Termos de Uso. A cada vez 
que isto ocorrer atualizaremos a data da última modificação, disponível no começo da página. 
É de sua responsabilidade verificar os Termos de Uso periodicamente. O uso continuado do 
site após quaisquer alterações destes Termos de Uso indica sua concordância com os termos 
revistos. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Disputas: Sempre que possível, potenciais divergências entre você e a EventoUM devem ser 
resolvidas de forma amigável. Quando todos os esforços neste sentido forem esgotados, você 
concorda, desde já, que fica eleito o foro da comarca de Ponta Grossa, Paraná, para resolver 
controvérsias ou queixas oriundas da utilização de nosso site ou relacionadas a estes Termos 
de Uso. 

Violações: Violações aos Termos de Uso devem ser relatadas ao e-mail 
suporte@eventoum.com.br 

As perguntas sobre os Termos de Uso devem ser enviadas para nós através do e-mail 
suporte@eventoum.com.br 

 

10. CONSENTIMENTO 

Ao utilizar nosso site, você concorda com os Termos de Uso contidos neste documento. 

 

Ponta Grossa, 17 de maio de 2017. 
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