Termo de Uso do Portal inGaia
O inGaia consiste em um portal de internet de titularidade da IValue Tecnologia S.A., pessoa
jurídica com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José de Souza
Campos, nº 1547, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.876.507/000192 (“
IValue
”), aos
usuários de internet (“
Usuários
”), principalmente àqueles interessados no mercado imobiliário.
A utilização do Portal inGaia implica na aceitação integral do presente Termo de Uso e Política
de Privacidade.

1.

Acesso e Utilização do Portal

Os Usuários terão acesso ilimitado e gratuito ao Portal inGaia e, inicialmente, não precisarão se
inscrever e/ou registrar no portal. As taxas referentes a serviços terceiros necessários para o
acesso ao Portal, como internet e outros, são de responsabilidade exclusiva dos Usuários.
A utilização do inGaia não permite ao usuário reproduzir, copiar, distribuir, transformar e/ou
alterar os conteúdos deste, exceto se prévia e expressamente aprovado pela inGaia ou do
titular dos correspondentes direitos ou que o façam com permissão legal.
Os Usuários concordam e se comprometem, desde já, a utilizar o InGaia somente para os fins
permitidos, em conformidade com o disposto neste Termo de Uso e na Política de Privacidade.
2.

Privacidade do Usuário

Todas as informações relacionadas a proteção da privacidade dos Usuários e as práticas de
proteção de dados adotadas encontramse na Política de Privacidade do inGaia.
3.

Responsabilidades

Os Usuários concordam expressamente que o acesso e/ou utilização do Portal inGaia será por
sua exclusiva conta e risco.
A inGaia não garante a ausência de vírus nos conteúdos e/ou em outros elementos que
possam produzir alterações no sistema informático dos Usuários ou nos arquivos eletrônicos
armazenados.
Ademais, não garante a legalidade, confiabilidade, precisão e utilidade dos conteúdos, assim
como de serviços prestados por terceiros, através do Portal e, ainda, não se responsabiliza
pelos comentários, opiniões, informações, depoimentos, mensagens, vídeos, textos, imagens,
áudios ou qualquer outro tipo de conteúdo que sejam postados, publicados e disponibilizados

através do Portal inGaia, sendo a responsabilidade civil e/ou criminal atribuída única e
exclusivamente ao autor dos comentários, informações, dentre outros.
Em nenhuma hipótese a inGaia poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos
(incluindo, mas não se limitando, aos lucros cessantes, perdas de informações, indenizações
de qualquer natureza, despesas e outros prejuízos pecuniários de qualquer natureza),
principalmente, àqueles decorrentes da falta de disponibilidade e continuidade do
funcionamento do Portal inGaia.
A IValue poderá utilizar “cookies” quando os Usuários tiverem acesso às páginas do Portal
inGaia. Os “cookies” serão utilizados nas páginas da internet do Portal inGaia, associandose
com o navegador de um computador, de forma a não proporcionar referências que permitam a
divulgação do nome e sobrenome dos Usuários.
4.

Marcas

As marcas veiculadas no Portal inGaia e por seus respectivos parceiros são de exclusiva
titularidade destes. O uso do Portal e de suas funcionalidades não concede aos Usuários
nenhuma cessão, licenciamento, autorização ou qualquer outro direito de uso de qualquer
marca veiculada.
5.

Prazo

A duração dos serviços do Portal é indefinida. No entanto, a inGaia se reserva o direito de dar
por finalizado, interromper ou suspender de forma unilateral e a qualquer momento, sendo
desnecessária a comunicação prévia, a prestação de serviço do Portal e/ou qualquer outro
oferecido nele.
6.

Lei Aplicável

Este Termo de Uso é regido pelas leis da República Federativa do Brasil e quaisquer
controvérsias oriundas deste Termo de Uso deverão ser dirimidas pelo Foro da cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja ou possa vir a ser.

