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TERMOS DE SERVIÇOS - MENTORES 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, 

 

Estes Termos de Serviço (“Termos”) são um contrato legal vinculativo entre você e a BLEND INSPIRE 

EVENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Travessa da Estrela Granada, nº 10, 

Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01411-007, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 37.768.184/0001-44, (“CONTRATANTE”) que regem o uso do site, e plataforma. 

 
Após o aceite eletrônico dos presentes Termos de Serviços, a BLEND  começará a vender os serviços de 
acordo com os termos ora pactuados, permitindo o acesso a todas as ferramentas disponibilizadas a você 
Mentor (“CONTRATADO”)  
 

Neste instrumento CONTRATANTE e CONTRATADO designados em conjunto como “Partes” e, 

individualmente como “Parte”. RESOLVEM, as Partes firmar o presente Termos de Serviços (“Termo”), 

que será regido pelas seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TERMO PARA MENTORES  

1.1. O objeto do presente TERMO é a prestação pelo CONTRATADO de serviços de Mentoria dentro 

da plataforma da CONTRATANTE (“Plataforma”), a ser realizado de forma remota (online) aos clientes e 

mentorados da CONTRATANTE. O CONTRATADO irá informar datas disponíveis para agendamento da 

mentoria diretamente pelo cliente através do CONTRATADO, e seguindo os seguintes termos e condições: 

 

1.1.1. As sessões de Mentoria serão individuais, e serão realizadas de forma online (remota) 

através de aplicativos de videoconferência a ser definido no início do Programa; 

1.1.2. Ao longo das Mentorias, o CONTRATADO terá suporte por e-mail ou WhatsApp da 

CONTRATANTE, em dias úteis e horário comercial (09h às 18h), podendo realizar solicitações, 

dúvidas e abrir chamados para qualquer problema técnico, que poderá ser respondido em até 48 

(quarenta e oito) horas de dias úteis; 

1.1.3. O CONTRATADO deverá responder ao cliente em até 48 (quarenta e oito) horas de dias 

após questionamento ou solicitação na Plataforma. 

 

1.2. Em casos excepcionais, havendo necessidade, o CONTRATADO estará autorizado a alterar a data 

e horário de realização da Mentoria em função das necessidades específicas do mesmo, devendo 

comunicar a CONTRATANTE e ao cliente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.  

 

1.3. Caso o CONTRATADO, altere datas e horários da Mentoria sem observar o prazo definido no 

item 1.2 por 3 (três) vezes, será notificado pela CONTRATANTE quanto ao descumprimento deste TERMO. 

Havendo uma 4ª (quarta) ocorrência o CONTRATADO será banido da Plataforma tendo a rescisão do 

presente TERMO.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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2.1. Fica estabelecido como obrigações do CONTRATADO: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente TERMO, Termos de Uso e Política de Privacidade da 

CONTRATANTE aqui em anexo;   

b) Compromete-se a prestar o serviço ora contratado, cumprindo o conteúdo relacionado no perfil e 

encaminhando as informações necessárias para a participação do cliente (inclusive em relação ao acesso 

ao ambiente de videoconferência); 

c)  Executar os Serviços com competência e, em nenhuma hipótese transferir os direitos e obrigações 

estabelecidos no presente TERMO, sem a notificação prévia da CONTRATANTE, não sendo permitida a 

subcontratação dos Serviços pelo CONTRATADO; 

d) Atender aos agendamentos de Mentoria de forma pontual, e comunicando previamente, com um prazo 

mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, caso haja qualquer ocorrência que o impeça de 

atender à Mentoria, respeitando as regras definidas no item 1.2 acima; 

e) Entregar e realizar as atividades previstas nos encontros 

f) A verificação prévia do uso de aparelhos tecnológicos de suporte, como notebooks, laptops, smartphone, 

microfones, webcam e outros que possam interferir na transmissão direta ou indireta do conteúdo 

apresentado pelo CONTRATADO; 

g) Empenhar o seu melhor esforço, bem como em atender prontamente a todas as orientações traçadas 

pela CONTRATANTE, para que sejam atingidos os objetivos delineados na estratégia inicial de Mentoria. 

 

2.2. O CONTRATADO declara que receberá e usará as informações pessoais dos clientes apenas para 

prestar as Mentorias e é responsável por cumprir as leis de privacidade aplicáveis ao lidar e processar 

informações pessoais dos clientes que tiver acesso, se comprometendo em utilizar as informações 

pessoais que receber por meio da Plataforma da CONTRATANTE conforme for necessário para a Mentoria 

apenas.  

 

2.3. O CONTRATADO declara ser responsável por seus próprios atos, omissões ou declarações dadas 

durante as Mentorias, sendo responsável por atender os horários agendados, agir com integridade, tratar 

os outros com respeito e cumprir as leis locais o tempo todo.  

 

2.4. O CONTRATADO reconhece que muitas atividades apresentam riscos inerentes, e concorda que, na 

medida máxima permitida pela legislação aplicável, assume todo o risco proveniente de seu acesso e uso 

da Plataforma e de qualquer Conteúdo compartilhado nas Mentorias, uso de qualquer outro serviço de 

terceiros ou qualquer outra interação que tenha com outros usuários da Plataforma, seja pessoalmente 

ou online. O CONTRATADO tem ciência da responsabilidade em analisar Conteúdo compartilhado, 

linguajar utilizado e comportamento com os clientes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Fica estabelecido como obrigações da CONTRATANTE:  
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a) Fornecer suporte ao CONTRATADO para a realização das Mentorias, no que tange a 

intermediação de Mentores e clientes, não se responsabilizando quanto a utilização de Plataformas ou 

aplicativos de terceiros, 

b) Intermediar o pagamento das Mentorias de forma pontual, de acordo com o prazo e forma 

definidos na Cláusula Quarta abaixo; 

c) Empenhar o seu melhor esforço, para atender o CONTRATADO e cliente para que tenham uma 

boa experiencia de Mentoria  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor estipulado no perfil do Mentor, a ser 

calculado por hora de Mentoria realizada pelo CONTRATADO, via plataforma de pagamento online ou 

emissão de nota fiscal - a ser enviado pelo CONTRATADO, devendo o CONTRATADO informar os dados 

para recebimento dos pagamentos na própria plataforma de pagamento.  

 

4.2.  O pagamento ocorrerá em até 30 (dias) dia após a realização da Mentoria. A CONTRATANTE não 

se responsabiliza por qualquer atraso ou erro ocorrido por culpa da plataforma de pagamento. O 

CONTRATADO declara e concorda que a CONTRATANTE garante apenas os pagamentos que tiverem sido 

recebidos pela CONTRATANTE dos clientes. 

 

4.3. Todos os impostos cobrados ou que possam vir a ser cobrados no pagamento deste TERMO 

deverão ser pagos pelas respetivas Partes declaradas contribuinte ou responsável de acordo com a 

legislação tributária.  

 

4.4. A CONTRATANTE adotará as medidas necessárias para retificar quaisquer erros de processamento 

de pagamento que tomarmos conhecimento. Essas medidas podem incluir creditar ou debitar, conforme 

o caso, a forma de pagamento usada ou selecionada por você, de modo que você receba o valor correto. 

Isso pode ser realizado pela CONTRATANTE ou por terceiros, tais como sua instituição financeira. Também 

poderá a CONTRATANTE efetuar medidas para recuperar fundos debitados por engano para o 

CONTRATADO (incluindo, entre outros, um evento de pagamentos duplicados devido a um erro de 

processamento da plataforma de pagamento), reduzindo, compensando e/ou debitando o valor desses 

fundos de quaisquer pagamentos futuros devidos ao CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO AGENCIAMENTO  

 

5.1. A CONTRATANTE poderá realizar serviços de agenciamento e intermediação para o CONTRATADO 

para empresas, na área de atuação e conhecimento do CONTRATADO. Além das mentorias individuais ou 

coletivas o CONTRATANTE poderá sugerir para o CONTRATA participação em eventos, palestras ou co-

criação de produto 

5.1.1. Na hipótese prevista no item 5.1 supra, a CONTRATANTE poderá intermediar dois 

formatos de Mentoria: (i) Mentoria por trabalho específico; ou (ii) Mentoria continuada (por prazo 

determinado ou indeterminado) conforme percentual mínimo de 17% definidos e determinados na 
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Plataforma da CONTRATANTE e negociados entre as Partes anteriormente a assinatura do presente 

Contrato. 

 

5.1.2. Os percentuais previstos na presente cláusula serão pagos pela CONTRATANTE ao 

CONTRATADO da mesma forma acordada na Cláusula Quarta acima, e de acordo com a forma de 

pagamento acordada com a empresa contratante.   

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DA RESCISÃO DO TERMO 

6.1. O TERMO é válido por 1 ano a contar da data de sua assinatura do presente TERMO, podendo ser 

prorrogado por meio de TERMO de Aditamento assinado por ambas as Partes.  

 

6.2 Qualquer uma das Partes poderá denunciar o presente TERMO a qualquer tempo, mediante aviso 

prévio e expresso a outra Parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem incorrer as Partes, neste 

caso, em quaisquer despesas, seja a título de indenização, multa ou qualquer outro título, sendo que o 

Serviço deverá ser prestado até o término do aviso prévio, bem como será devido, somente, o pagamento 

dos Serviços efetivamente prestados, inclusive os compreendidos no aviso prévio ou não, mas que 

tenham já sido programados, os quais, uma vez programados não poderão deixar de ser executados pelo 

CCONTRATADO e devidamente quitados pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SIGILO, DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7.1  As Partes obrigam-se, por si, seus empregados e/ou prepostos, a manter o mais completo e absoluto 

sigilo, em todo o território nacional, sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, 

documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos da Parte Reveladora  

de que a Parte Receptora venha a ter conhecimento ou acesso, ou que venha a lhe ser confiado, em razão 

deste TERMO, sejam eles de interesse da Parte Reveladora, ou de terceiros, não podendo a Parte 

Receptora divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta 

contratação, por todo território nacional e América Latina, responsabilizando-se a Parte Receptora pela 

reparação de danos decorrentes da obrigação ora assumida. Esta obrigação perdurará durante a vigência 

deste TERMO e subsiste ao término deste, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do término do presente 

TERMO. 

7.2. Sem prejuízo do acima disposto, não serão consideradas Informações Confidenciais aquelas que: (i) 

tenham sido obtidas de terceiros que não estejam vinculados a um dever de confidencialidade; (ii) sejam 

públicas sem violação das obrigações de confidencialidade aqui representadas; (iii) já sejam de domínio 

público no momento da sua divulgação; (iv) sejam autorizadas pela Parte Reveladora mediante 

consentimento, prévio e expresso, sobre a sua divulgação; (v) sua divulgação seja requerida mediante 

determinação de uma autoridade governamental, nesta hipótese a divulgação deverá ser limitada aos 

temos e condições que deverão ser divulgados como consequência de tal determinação. 

7.3. O CONTRATADO reconhece, neste ato, de forma exclusiva, geral, definitiva, irrevogável e 

irretratável, que todos os direitos autorais e demais direitos de propriedade intelectual relativo a criações 
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e apresentações realizadas pelo CONTRATADO no exercício deste TERMO, pertencem exclusivamente à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Qualquer omissão ou tolerância das Partes em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos 

ou condições deste TERMO, ou em exercer direitos dele decorrentes, não constituirá renúncia a tais 

direitos, podendo as partes exercê-los a qualquer tempo. 

 

8.2. A nulidade, invalidade, ineficácia ou inexequibilidade de qualquer das avenças ou cláusulas aqui 

contidas não afetará a validade e eficácia das demais disposições, que permanecerão em pleno vigor e 

efeito. 

 

8.3. Este TERMO obriga as Partes entre si e os seus sucessores, a qualquer título, sendo as Partes 

responsáveis pelos atos e omissões de seus respectivos profissionais, funcionários, administradores ou 

gerentes, prestadores de serviços, contratados ou prepostos, a qualquer título. 

 

8.4. O CONTRATADO declara ter conhecimento, bem como concorda e autoriza que a CONTRATANTE 

poderá trate e armazene seus dados pessoais, no âmbito do presente TERMO e para as finalidades aqui 

definidas, em especial, mas sem limitação, os dados bancários do CONTRATADO para fins de pagamentos 

dos valores acordados no presente TERMO, pelo período de vigência desse TERMO e pelo prazo de até 6 

(seis) anos após o fim do TERMO.  

 

8.5. Este TERMO, que é assinado por duas testemunhas, constitui um título extrajudicial para todos 

os propósitos e efeitos do artigo 784, inciso IV do Código de Processo Civil. 

 

8.6. Este TERMO e os direitos e obrigações das Partes aqui estabelecidos contempladas aqui serão 

governadas, executadas e interpretadas de acordo com as leis do Brasil. 

 

8.7. Qualquer disputa, controvérsia ou pleito relativo a esse TERMO deverá ser resolvida na Comarca 

da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

 

As Partes conferem expressa anuência para que o Contrato seja celebrado por meio de aceite inequívoco 

por meio de plataforma. Qualquer discordância relacionada a esta forma de contratação deverá ser 

acompanhada de prova.  As Partes declaram a veracidade dos termos aqui acordados, bem como 

autorizam o uso para todos os atos diretamente relacionados a este instrumento, conforme a 

regulamentação aplicável. Ao assinarem por meio de assinaturas eletrônicas, as partes declaram a 

integridade, autenticidade e regularidade do Contrato.   
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Última atualização: 18 de maio de 2021 
 
Plataforma de software desenvolvida pela BLEND INSPIRE EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
37.768.184/0001-44, com sede na Travessa da Estrela Granada, nº 10, Cerqueira Cesar, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01411-007 (“BLEND”). 
 
Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar você a entender quais informações coletamos, porque as 
coletamos e como você pode atualizar, gerenciar, exportar e excluir essas informações. 
 

INFORMAÇÕES COLETADAS 
 
Coletamos informações dos usuários para realizar o cadastro na Plataforma BLEND e para fornecer 
serviços melhores a todos e para possibilitar o desenvolvimento da atividade da BLEND, quais sejam: 
 
1) Nome completo: coletado para identificação do usuário e para relacionamento com a BLEND; 
 
2) E-mail: utilizado para cadastro, login e canal de comunicação; 
 
3) CPF: coletado para identificação do usuário; 
 
4) Data de Nascimento: coletado para comprovação da maioridade do usuário; 
 
5) Celular: coletado para contato com o usuário caso necessário; 
 
6) Login: dado para acesso do usuário à Plataforma; e 
 
7) Senha de login: código secreto criado pelo usuário para acesso a Plataforma. 
 
As informações coletadas pela BLEND são utilizadas para criar, desenvolver, operar, fornecer e melhorar 
nossos Serviços, conteúdo e publicidade, além de prevenir perdas e evitar fraudes. Também podemos 
usar suas informações pessoais com finalidades relacionadas à segurança da rede e da conta, inclusive 
para proteger nossos serviços em benefício de todos os nossos usuários. 
 
De tempos em tempos, podemos usar suas informações pessoais para enviar avisos importantes, como 
comunicações sobre alterações em nossos termos, condições e normas. Como essas informações são 
importantes para sua interação com a BLEND, você não pode optar por não receber essas comunicações. 
 
Podemos também usar informações pessoais para propósitos internos, como auditoria, análise de dados 
e pesquisa para melhorar os serviços e as comunicações de usuários da BLEND. 
 
Quando você não está conectado à Conta da BLEND, armazenamos as informações que coletamos com 
identificadores exclusivos vinculados ao navegador, aplicativo ou dispositivo que você está usando. Isso 
nos ajuda a manter as preferências que você já selecionou, por exemplo. 
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INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DEMAIS PERMISSÕES 
 
Quando você acessa a Plataforma, com a sua permissão, podemos coletar certas informações 
automaticamente, incluindo, mas não limitado: 
 
i. Dados de Cadastro: coleta de informações para criação e alteração de cadastro. 
 
ii. Dados demográficos: a coleta de informações demográficas, inclusive por meio de pesquisas com 
usuários. 
 
iii. Dados de Transação: Para possibilitar e comprovar o uso de nossos Serviços, coletamos informações 
de transações relacionadas ao que o Usuário faz dos serviços. 
 
iv. Conteúdo de Usuário: Para atender ao chamado do Usuário relativo à dúvidas técnicas e problemas 
do uso da Plataforma, bem como para identificação do Usuário, coletamos as informações que Você envia 
ao entrar em contato com o suporte da BLEND. 
 
v. Informações de uso: Para comprovação da utilização de nossos Serviços, na hipótese de 
questionamento, coletamos informações sobre como o Usuário interage com nossos serviços. Entre essas 
informações, estão, por exemplo, data e horário de acesso, recursos do aplicativo ou páginas visitadas, 
falhas do aplicativo e outras atividades do sistema, tipo de navegador e sites de terceiros que Você estava 
usando antes de interagir com nossos serviços. Em alguns casos, fazemos isso pelo uso de cookies, tags 
de pixels e tecnologias similares que criam e mantêm identificadores únicos. 
 
vi. Informações do aparelho: coleta de informações sobre o aparelho que o Usuário usa para acessar 
nossos serviços para análise de comportamento do usuário no sistema da BLEND, identificação de erros 
no sistema, etc., inclusive o modelo de hardware, sistemas operacionais e versões, horário de login, 
software, nomes e versões de arquivos, identificadores únicos do aparelho, identificadores de anúncios, 
números de série e informações de movimento do aparelho. 
 
vii. Informações de localização: dependendo das configurações ou permissões do smartphone, coleta de 

localização exata ou aproximada determinadas por dados como GPS, endereço do IP e Wi-Fi. 

 
viii. Cookies: A BLEND pode usar os cookies com vários propósitos, tais como: evitar que você necessite 
digitar sempre que fizer seu login informações como nome de usuário e senha; facilitar sua navegação em 
nossa Plataforma; coletar informações estatísticas; customizar a nossa Plataforma de acordo com suas 
preferências pessoais; e, proporcionar maior segurança das informações. 
 
a. Alguns cookies expiram assim que a sessão termina e você fecha o seu navegador. Outros são salvos 
em seu computador. Os cookies não contêm informações confidenciais e nós não trocamos cookies com 
quaisquer websites de terceiros ou de fornecedores externos de dados. 
 
b. O Usuário poderá desabilitar os cookies por meio das opções de configuração do seu respectivo 
navegador. Contudo, ao decidir pela proibição dos cookies, o Usuário está ciente e reconhece que é 
possível que o Site e/ou Aplicativo não desempenhe todas as suas funcionalidades. 
 

DIVULGAÇÃO A TERCEIROS 
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A BLEND divulgará aos mentorados e mentorandos determinadas informações para fornecer a busca e 
monitoramento de mentorias a partir da plataforma. Ao fazer isso, exigimos que tais terceiros lidem com 
essas informações de acordo com as leis relevantes. Informações pessoais nunca serão compartilhadas 
com terceiros para propósitos de marketing, a não ser que você nos autorize. 
 
Esses terceiros têm acesso às suas Informações Pessoais apenas para os fins específicos dos serviços 
descritos na plataforma, se for o caso, e são obrigados a não divulgá-las ou utilizá-las para qualquer outro 
propósito. 
 
A BLEND NÃO REALIZA NENHUMA GRAVAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA MENTORIA, SENDO CERTO 
QUE NÃO SE RESPONSABILIZA PELA UTILIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO DE DETERMINADA MENTORIA, NO CASO 
DE UMA DAS PARTES GRAVAR SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA OUTRA OU, AINDA QUE AS PARTES 
TENHAM CONCORDADO COM A GRAVAÇÃO, HAJA UTILIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA. 
 

CONFORMIDADE COM LEIS 
 
A segurança das suas informações pessoais é importante para nós, mas lembre-se de que nenhum método 
de transmissão pela Internet ou método de armazenamento eletrônico é 100% seguro. Nos esforçamos 
para adotar as melhores práticas de desenvolvimento bem como contratar os melhores fornecedores 
necessários para a prestação do nosso Serviço de forma segura para proteger suas Informações Pessoais, 
contudo não podemos garantir sua segurança absoluta. 
 
Esta Política de Privacidade se aplica a todos os serviços oferecidos pela BLEND. Esta Política de 
Privacidade não se aplica a serviços que tenham políticas de privacidade separadas, de terceiros, que 
não incorporem esta Política de Privacidade. 
 
Esta Política de Privacidade não se aplica a: 
 

a) práticas de coleta de informações de outras empresas e organizações que anunciam nossos 
Serviços; 
 

b) serviços oferecidos por outras empresas ou indivíduos, inclusive produtos ou sites que podem 
incluir serviços da BLEND, que são exibidos para você nos resultados da pesquisa ou tenham links 
em nossos serviços. 
 

Nosso Serviço pode conter links para outros sites que não são operados por nós. Se você clicar em um link 
de terceiros, você será direcionado para o site desse terceiro. Recomendamos que você analise a Política 
de Privacidade de cada site que você visita, pois não temos controle e não assumimos qualquer 
responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de terceiros ou serviços. 
 
A BLEND permite que você mantenha facilmente suas informações pessoais precisas, completas e 
atualizadas. Nós manteremos suas informações pessoais pelo período necessário para cumprir as 
finalidades descritas nesta Política de Privacidade e em nossos resumos de privacidade específicos. Para 
definir esses períodos, examinamos com cuidado a necessidade de coletar informações pessoais e, ao 
identificarmos uma necessidade relevante, retemos a informação pelo período mais curto possível 
necessário para concluir a finalidade da coleta, a menos que um período de retenção mais longo seja 
exigido por lei. 
 

CORREÇÃO E EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES 
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Em alguns casos, armazenamos os dados por períodos limitados, quando eles precisam ser mantidos para 
fins comerciais ou legais legítimos. 
 
Tentamos garantir que nossos serviços protejam as informações de exclusão acidental ou maliciosa. 
Devido a isso, pode haver um espaço de tempo entre o momento em que você exclui algo e o momento 
em que as cópias são excluídas dos nossos sistemas ativos e de backup. 
 
Se Você acredita que a BLEND detém alguma informação inexata sua, Você tem o direito de solicitar a 
correção dessa informação. A atualização dos dados cadastrais, dados que a BLEND detenha, a 
transferência dos dados para terceiros, bem como a solicitação de informações armazenadas pela BLEND 
poderão ser solicitadas por meio do e-mail hello@blendinspire.com que poderão levar até 1 (uma) 
semana para serem disponibilizados a você. 
 
Para excluir os dados da sua Conta na Plataforma, o usuário deverá encaminhar solicitação para 
hello@blendinspire.com  caso em que primeiro, iremos inativar a conta e segurar os dados por um 
período de tempo limitado, para caso o usuário tenha interesse em retomar os serviços da plataforma. 
 
Após o período de retenção dos dados, iniciamos um processo criado para excluir de forma completa e 
segura os dados dos nossos sistemas de armazenamento, assim eles não poderão mais ser utilizados para 
personalizar sua experiência na BLEND. 
 
A exclusão segura é importante para proteger nossos usuários contra a perda de dados acidental. A 
exclusão completa dos dados dos nossos servidores é igualmente importante para a tranquilidade dos 
usuários e nossa proteção. Esse processo geralmente leva no máximo 7 dias a partir do momento da 
exclusão. 
 
Após a exclusão de sua conta, fica ressalvada a possibilidade de guarda pela BLEND das informações e/ou 
dados por determinação legal ou cuja manutenção seja necessária para (i) cumprimento de ordem 
judicial, no âmbito de processos judiciais e/ou administrativos, (ii) estudo por órgão de pesquisa, nos 
termos da legislação aplicável, (iii) transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 
tratamento da legislação aplicável; e (iv) uso exclusivo da BLEND, desde que os dados sejam 
anonimizados. 
 
Na hipótese acima, a BLEND garante que os terceiros com quem eventualmente tenha compartilhado os 
dados do Usuário adotará a mesma medida de exclusão e não tratamento dos dados do Usuário. 
 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 
 
Suas informações coletadas por meio do nosso Serviço podem ser armazenadas e processadas no Brasil 
ou em qualquer outro país em que a BLEND, seus prestadores de serviços ou parceiros mantenham 
instalações; porém sempre para países quem proporcionem grau de proteção de dados pessoais 
adequados, nos termos da Lei. 
 
Ao se registrar e usar o Serviço, você concorda com a transferência de informações para qualquer país em 
que a BLEND, prestadores de serviços ou parceiros mantenham instalações, bem como com o uso e 
divulgação de informações sobre você, conforme descrito nesta Política de Privacidade. Usamos 
proteções para ajudar a manter seguras as informações coletadas por meio do Plataforma, de forma a 
tomar medidas para verificar a sua identidade antes de lhe conceder acesso à sua conta.  
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Faça sua parte para nos ajudar. Você é responsável por manter o sigilo de suas informações da conta, bem 
como por controlar o acesso a e-mails entre você e a BLEND. Suas configurações de privacidade também 
podem ser afetadas pelas mudanças nos serviços de redes sociais que você se conecta a BLEND. Não 
somos responsáveis pela funcionalidade, privacidade ou medidas de segurança de qualquer outra 
organização. 
 

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Nós notificaremos você de 
quaisquer alterações publicando a nova Política de Privacidade nesta página. 
 
É aconselhável rever esta Política de Privacidade periodicamente para quaisquer alterações. As mudanças 
nesta Política de Privacidade são efetivadas quando postadas nesta página, porém manteremos os 
usuários informados de qualquer alteração do conteúdo desta Política de Privacidade. 
 

COMUNICAÇÕES 
 
Não usaremos suas Informações Pessoais para contatá-lo com boletins informativos, materiais de 
marketing ou promocionais e outras informações sem o seu consentimento prévio. Podemos enviar as 
notificações necessárias para a execução do Serviço não limitado a manutenção, atualizações, rescisão da 
conta, indicação de objetivos, indicação de ações e materiais de marketing relativos à objetivos e ações 
relacionadas à suas escolhas de conteúdo na nossa Plataforma. 
 

ENTRE EM CONTATO 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco por meio do e-
mail hello@blendinspire.com. Este meio de comunicação servirá para solicitações de correção, exclusão 
ou apenas conhecimento dos dados que temos dos usuários, que pode levar até 7 (sete) dias. 
 
A BLEND é a controladora dos dados, e nosso ponto de contato/encarregado é a Nadia Léauté. O operador 
dos dados é Nadia Léauté o qual nos auxilia a armazenar os dados de forma segura. 
 

mailto:hello@blendinspire.com

