Termos de Uso de Aplicativo e Política de Privacidade do Aplicativo
INKMAPS

DESCRITOS. O APLICATIVO INKMAPS PODE ALTERAR

NOS TERMOS E C

A seguir estão descritas as regras aplicáveis à utilização do
aplicativo da INKMAPS, em dispositivos móveis com sistemas Android e iOs.
Ao realizar o cadastro para utilização do Aplicativo, o Usuário se submeterá
automaticamente às regras e condições destes Termos de Uso.

AQUI APRESENTADOS. AO ACESSAR, SE CADASTRAR
DA INKMAPS

O Aplicativo INKMAPS possui interface para Tatuadores e Clientes (possíveis
clientes de tatuadores ou amantes de tatuagem), e ao preencher o cadastro
estarão de acordo com as diferentes condições de uso, descritas abaixo:
INTERFACE PARA TATUADOR
O Aplicativo permite que o Usuário que se cadastrar como Tatuador crie uma
conta própria, onde poderá inserir imagens de seus trabalhos, informações e
conteúdos relacionados à Tatuagem e dentro desse contexto possa interagir
com clientes que o seguirem ou entrarem em contato com o mesmo via
aplicativo.
Ao se cadastrar como Tatuador, este usuário se responsabiliza pelo seu
profissionalismo, condições de trabalho e higiene necessária em seu estúdio
ou local de trabalho para a realização de uma tatuagem de qualidade. A
INkMaps não se responsabiliza pela qualidade do trabalho (tatuagem)
desenvolvido pelo usuário Tatuador. O Tatuador assume toda
responsabilidade pela realização de trabalhos e agendamentos.

O Tatuador se responsabiliza pelos direitos de Imagem e Direito Autoral
sobre fotografias, desenhos ou qualquer publicação feita em sua conta.
É de responsabilidade do Tatuador, manter seus dados atualizados, assim
como manter a agenda atualizada para visualização do cliente, caso opte por
usá-la. A InkMasp não administrará a página do Tatuador.
O Tatuador poderá participar de promoções criadas pela InkMaps, desde que
esteja de acordo com os termos da promoção, o mesmo será consultado
previamente. Ao aceitar os termos da promoção, que serão acordados em
contrato particular, o tatuador se responsabiliza em realizar o que foi
acordado entre ele e a InkMaps.
A InkMaps não fará nenhum uso de perfil, imagem, ou nome de tatuador para
divulgar promoções relacionadas a este usuário sem a sua prévia
autorização.
O Tatuador poderá criar de forma autônoma, dentro do Aplicativo, uma
promoção de flash day, fazendo uma publicação do desenho disponível para
tatuagem, o seu valor e prazo de validade da promoção, se
responsabilizando pelas informações desta promoção e pela efetiva
realização da mesma.
Para participar como Tatuador do Aplicativo InkMaps, o usuário terá um custo
de manutenção mensal de R$9,90, o qual será cobrado via e-mail, de acordo
com o formato acertado entre as partes (deposito bancário,
débito
automático, cartão). Ao não efetuar o pagamento, em até 5 dias após a data
de vencimento da mensalidade, o Tatuador terá sua conta bloqueada
temporariamente do aplicativo, até acertar seu débito com a InkMaps.
INTERFACE PARA CLIENTE
O Aplicativo é gratuito para Cliente e permite que o mesmo crie um perfil
próprio. O Cliente se responsabiliza pelas informações pessoais publicadas,
e por manter seus dados atualizados, para melhor aproveitamento do
Aplicativo.
O Cliente pode criar lista de favoritos buscar tatuadores por região, avaliar os
trabalhos apresentados pelo aplicativo, verificar opiniões de outros usuários
(sempre entre os cadastrados InkMaps).
De acordo com sua participação no aplicativo (compartilhamentos, convites a
amigos, check in em espaços de tatuadores credenciados) poderá acumular
pontos para participar de promoções criadas pela InkMaps.
Terá acesso as promoções de flash days, criadas pelos tatuadores
credenciados no aplicativo. Receberá notificações de novidades e
promoções.
TERMOS GERAIS (PARA AMBOS OS PERFIS DE USUÁRIOS)

O cadastro para uso do Aplicativo é realizado no primeiro acesso do Usuário
que deverá escolher uma das identificações, seja Tatuador, ou Cliente
(amante de tatuagem) e poderá cadastrar seu perfil de outras redes sociais
ou e-mail (Facebook e gmail).
Será permitido um único cadastramento por Usuário, devendo o acesso,
visualização e uso do Aplicativo ser feito pelo Usuário em caráter pessoal e
intransferível.
No caso de menores de 18 anos ou outras pessoas que necessitem de
representação na forma da lei, o cadastramento deverá ser realizado com a
assistência dos pais ou dos representantes legais.
É proibida a realização de mais de um cadastro por Usuário, bem como, o
Usuário se utilizar do cadastro de outro Usuário.
A INKMAPS poderá, sem prévio aviso, bloquear e cancelar o acesso ao
aplicativo quando verificar que o Usuário praticou algum ato ou mantenha
conduta que (I) viole as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou
municipais, (II) contrarie as regras destes Termos de Uso, ou (III) viole os
princípios da moral e dos bons costumes.
Toda e qualquer ação executada ou conteúdo publicado pelo Usuário (tenha
ele se cadastrado como Tatuador ou Cliente) durante o uso do aplicativo será
de sua exclusiva e integral responsabilidade, devendo isentar e indenizar a
INKMAPS de quaisquer reclamações, prejuízos, perdas e danos causados à
INKMAPS, em decorrência de tais ações ou manifestações.
O Usuário autoriza a INKMAPS ou terceiros por ela indicados, a utilizar, por
prazo indeterminado, as informações fornecidas no ato do cadastro e durante
o uso do aplicativo, para fins estatísticos e envio de material
publicitário, newletters, informes, etc .
A INKMAPS se reserva o direito de incluir, excluir ou alterar os conteúdos
e funcionalidades do aplicativo, bem como suspendê-lo temporariamente ou
cancelá-lo, a qualquer momento, independentemente de aviso-prévio ao
Usuário cadastrado como Cliente. Da mesma forma, poderá modificar estes
Termos de Uso, cuja versão mais recente estará sempre disponível para
consulta no próprio aplicativo. Somente em caso de cancelamento do
aplicativo, o Usuário cadastrado como Tatuador será avisado previamente.
O Usuário (Tatuador ou Cliente) é exclusivamente responsável por todo e
qualquer conteúdo por ele enviado ou publicado através do Aplicativo. Ao
enviar/publicar o conteúdo, o Usuário garante que ele não viola quaisquer
direitos de terceiros ou leis vigentes e concorda em manter a INKMAPS
isenta de quaisquer reclamações judiciais ou extrajudiciais de terceiros.
O Usuário autoriza a INKMAPS a utilizar o conteúdo por ele enviado ou
publicado através do Aplicativo, gratuitamente, por prazo indeterminado e em

qualquer território, no site, redes sociais e nos veículos pertencentes ao
Aplicativo InkMaps e seus associados.
Eventuais problemas que o U
com os navegadores (browsers) ou com os equipamentos utilizados para o
acesso ao
Aplicativo
InkMpas,

A INKMAPS SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
PELOS DANOS E PREJUÍZOS DE QUALQUER NATUREZA QUE
POSSAM DECORRER DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO, ELIMINAÇÃO,
ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO
AUTORIZADOS, DOS DADOS DO USUÁRIO DURANTE A UTILIZAÇÃO DO
APLICATIVO.
As informações solicitadas ao Usuário no momento do cadastro serão
utilizadas pela INKMAPS somente para os fins previstos nestes Termos de
Uso e em nenhuma circunstância, tais informações serão cedidas ou
compartilhadas com terceiros, exceto por ordem judicial ou de autoridade
competente.
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para
dirimir quaisquer questões decorrentes destes Termos de Uso, que será
regido pelas leis

