
A  Plataforma  e  o  Site  da  Beyond  Horse  são  oferecidos  pela   BEYOND  HORSE               
TECNOLOGIA  E  SOLUÇÕES  EM  SOFTWARE  LTDA. ,  sociedade  limitada  inscrita           
no  CNPJ  sob  o  nº  40.580.632/0001-96,  com  sede  na  Rua  Adolfo  Bastos,  598  -  sala                 
21   -   Santo   André/SP.   
  

A   Beyond  Horse  é  uma  plataforma  digital  de  gestão  de  dados  que  busca  facilitar  a                 
relação  do  usuário  com  o  dia  a  dia  do  seu  animal  equino,  por  meio  da  organização                  
dos  seus  gastos,  dados  históricos,  acontecimentos  diários  entre  outras           
necessidades,  de  acordo  com  o  seu  perfil.  Estes  Termos  de  Uso  estabelecem  as               
condições  que  regem  a  utilização  do  Site  e  do  Aplicativo  pelo  Usuário.  Para  poder                
usar  o  Aplicativo  e/ou  o  Site  da  Beyond  Horse,  você  deverá  ler,  compreender  e                
aceitar   estes    Termos   de   Uso    e   a    Política   de   Privacidade .  
  

Caso  tenha  qualquer  dúvida  sobre  os  Termos  de  Uso  e/ou  a  Política  de  Privacidade,                
recomendamos  que  entre  em  contato  com  a  Beyond  Horse  por  meio  do  e-mail               
contato@behorse.app    ou   do   chat   do   Aplicativo/Site    ANTES    de   aceitá-los.   
  

1.   DEFINIÇÕES   
  

Para  facilitar  a  leitura,  usamos  certas  palavras/termos  com  a  primeira  letra  em              
maiúsculo.  Sempre  que  isso  ocorrer  nos  Termos  de  Uso  e  na  Política  de               
Privacidade,  você  deve  entender  que  essa  palavra/termo  tem  o  significado  indicado             
abaixo:   
"Aplicativo"  significa  o  aplicativo  da  Beyond  Horse  adaptado  e  desenvolvido  para             
operação   em   telefone   celular,   tablet   ou   qualquer   outro   dispositivo   móvel.   
  

"Anonimização"  significa  a  utilização  de  meios  técnicos  razoáveis  e  disponíveis  no             
momento  do  tratamento  de  dados,  por  meio  dos  quais  um  dado  deixa  de  ser                
associado   a   um   Usuário.   
  

"Conta   Beyond   Horse"   significa   a   conta   de   acesso   do   Usuário   a   Beyond   Horse.   
  

"Conteúdo"  significa  toda  e  qualquer  informação  disponibilizada  pelo  ou  por  meio  do              
Site  e/ou  do  Aplicativo,  tais  como  textos,  dados,  software,  imagens,  vídeos,  áudios,              
recursos  interativos,  incluindo  os  códigos  fonte  empregados  para  exibição  desses            
conteúdos,   como   aqueles   em   linguagem   HTML,   CSS,   PHP,   entre   outros.   
  

"Dados  Pessoais"  significa  quaisquer  dados  do  Usuário  que,  de  alguma  forma,             
permitam  sua  identificação,  tais  como,  mas  não  se  limitando  a,  nome  completo,              
CPF,   RG,   endereço,   número   de   telefone   e   endereço   de   e-mail.   
  

"Finalidade"  significa  a  realização  do  tratamento  dos  dados  para  propósitos            
informados   ao   Usuário.  
  

https://my.behorse.app/privacyPolicy.pdf


"Login"   tem   o   significado   indicado   no   item   2   dos   Termos   de   Uso.   
  

"Parceiros"  são  as  instituições  financeiras,  correspondentes  bancários,  seguradoras,          
corretoras,  anunciantes  de  produtos  financeiros  ou  não,  entre  outros,  que            
mantenham   uma   relação   contratual   de   parceria   com   a   Beyond   Horse.   
  

"Política  de  Privacidade"  significa  a  política  de  privacidade  que  rege  as  disposições              
sobre  a  utilização  dos  dados  do  Usuário  pela  Beyond  Horse  e  que  se  encontra                
disponível   no   link    Política   de   Privacidade .   
  

"Site"  significa  o  endereço  eletrônico   www.behorse.app  ou  qualquer  outro  que  vier  a              
substituí-lo.   
  

"Software"  significa  o  software  de  propriedade  exclusiva  da  Beyond  Horse  por  meio              
do  qual  serão  copiados  e  atualizados  automaticamente  os  Dados  do  Usuário,  bem              
como   geridos   e   manejados   todos   os   dados   coletados   de   forma   automatizada.   
  

"Tratamento"  significa  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.   
  

"Usuário"  significa  uma  pessoa  física  ou  jurídica,  com  plena  capacidade  de             
contratar,  que  acessa  o  Site  e/ou  o  Aplicativo  e  realiza  o  seu  cadastro  pessoal  para                 
utilizar  as  funcionalidades  oferecidas  pela  Beyond  Horse,  aceitando  expressamente           
os   Termos   de   Uso   e   a   Política   de   Privacidade.   

    
2.   USO   DO   APLICATIVO/SITE   PELO   USUÁRIO   
  

Para  utilizar  o  Aplicativo/Site  da  Beyond  Horse,  o  Usuário  deverá  realizar  o  seu               
cadastro,  ato  no  qual  fornecerá  a  Beyond  Horse  os  seus  Dados  Pessoais,  nome  de                
usuário  (“Login”)  e  senha  que  deverão  ser  utilizados  para  acesso  à  Conta  Beyond               
Horse   somente   pelo   Usuário.   
  

O  Usuário  será  responsável  pela  veracidade,  validade  e  precisão  dos  dados  por  ele               
fornecidos   no   seu   cadastro,   devendo   mantê-los   atualizados.   
  

A  senha  e  o  Login  criados  pelo  Usuário  para  acessar  a  Conta  Beyond  Horse  são                 
confidenciais  e  de  responsabilidade  exclusiva  do  Usuário,  que  deverá  entrar  em             
contato  com  a  Beyond  Horse,  imediatamente,  na  hipótese  de  comprometimento  do             
seu   sigilo.   
  

3.   FUNCIONALIDADES   DO   SITE/APLICATIVO   

https://docs.google.com/document/d/1k6SE3k3DRo0n0VxU3rjB7kk3nXg86csOSZP4b403VGA/edit
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O  Aplicativo/Site  da  Beyond  Horse  oferece  diversas  funcionalidades  ao  Usuário            
como,  por  exemplo,  a  gestão  do  seus  espaços  onde  se  encontram  os  equinos,  a                
gestão  dos  dados  veterinários  dos  seus  animais  equinos,  o  acompanhamento  diário             
das  visitas  veterinárias,  o  acompanhamento  da  dieta  de  seus  animais  equinos,  a              
possibilidade   de   validar   ações   futuras,   a   recomendação   de   produtos,   entre   outras.   
  

Tais  funcionalidades  podem  vir  a  sofrer  alterações,  a  qualquer  momento,  sem  aviso              
prévio  ao  Usuário.  Da  mesma  forma,  a  Beyond  Horse  poderá  incluir  novas              
funcionalidades   ou   desativar   as   já   existentes   a   seu   critério.   
  

4.   ASSINATURA   
  

A  sua  assinatura  Beyond  Horse  continuará  até  que  seja  cancelada.  Para  utilizar  o               
serviço  Beyond  Horse,  você  precisa  ter  acesso  à  Internet  e  um  aparelho  compatível,               
bem  como  fornecer  uma  ou  mais  Formas  de  Pagamento.  “Forma  de  Pagamento”              
refere-se  a  uma  forma  de  pagamento  atualizada,  válida  e  aceitável,  que  poderá  ser               
atualizada  periodicamente,  e  que  poderá  incluir  o  pagamento  por  meio  da  sua  conta               
com  terceiros.  A  menos  que  cancele  a  assinatura  antes  da  data  de  cobrança,  você                
nos  autoriza  a  cobrar  a  taxa  de  assinatura  do  próximo  ciclo  de  faturamento  usando  a                 
sua   Forma   de   Pagamento   (consulte   “Cancelamento”   abaixo).  
 
Poderemos  oferecer  vários  planos  de  assinatura,  inclusive  planos  promocionais           
especiais  ou  assinaturas  disponibilizadas  por  terceiros  em  combinação  com  a  oferta             
de  seus  próprios  produtos  e  serviços.  A  Beyond  Horse  não  se  responsabiliza  pelos               
produtos  e  serviços  fornecidos  por  tais  terceiros.  Alguns  planos  de  assinatura             
podem  possuir  condições  e  limitações  diferentes,  que  serão  reveladas  no  momento             
de   sua   inscrição   ou   em   outras   comunicações   disponibilizadas   a   você.   
  

5.   PERÍODO   DE   UTILIZAÇÃO   GRATUITO   
  

A  sua  assinatura  Beyond  Horse  poderá  começar  com  um  período  de  utilização              
gratuita.  A  duração  do  período  de  utilização  gratuita  da  assinatura  será  especificada              
durante  o  fluxo  de  assinatura  e  tem  a  finalidade  de  permitir  que  novos  assinantes                
experimentem   o   serviço.   
 
A  elegibilidade  ao  período  de  utilização  gratuita  é  determinada  pela  Beyond  Horse  a               
seu  exclusivo  critério,  sendo  que  poderemos  limitar  tal  elegibilidade  ou  a  sua              
duração  para  evitar  abusos  dos  períodos  de  utilização  gratuita.  A  Beyond  Horse  se               
reserva  o  direito  de  revogar  a  utilização  gratuita  e  suspender  sua  conta  se               
determinarmos  que  você  não  é  elegível.  A  Beyond  Horse  poderá  usar  informações              
como  identificação  do  aparelho,  forma  de  pagamento  ou  e-mail  da  conta  usados  em               
uma  assinatura  Beyond  Horse  atual  ou  recente  para  determinar  a  elegibilidade.  Para              
combinação   com   outras   ofertas,   restrições   poderão   ser   aplicáveis.   



 
A  Beyond  Horse  ao  final  do  período  de  utilização  gratuita,  fica  na  expectativa  de                
uma  sinalização  do  usuário  em  continuar  com  os  serviços  da  Beyond  Horse,              
informando  um  plano  escolhido  e  a  forma  de  pagamento  ou  o  desejo  em  não  ativar                 
o  plano  pago  e,  perder  o  acesso  às  informações  fornecidas  durante  o  período  de                
testes.   
  

6.   FATURAMENTO   E   CANCELAMENTO   
  

Ciclo  de  faturamento .  O  preço  da  assinatura  do  serviço  Beyond  Horse  e  todos  os                
outros  encargos  incorridos  por  você  em  relação  ao  uso  do  serviço,  tais  como               
impostos  e  possíveis  taxas  de  transação,  serão  cobrados,  de  acordo  com  a  Forma               
de  Pagamento  escolhida,  na  data  de  cobrança  específica  indicada  na  página  do              
gerenciamento  do  usuário.  A  duração  do  ciclo  de  faturamento  dependerá  do  tipo  de               
assinatura  escolhido  quando  você  assinou  o  serviço.  Em  alguns  casos,  a  data  de               
pagamento  poderá  ser  alterada,  por  exemplo,  se  a  Forma  de  Pagamento  não  puder               
ser  cobrada  ou  se  a  sua  assinatura  paga  começar  em  um  dia  que  não  existe  em  um                   
determinado  mês.  Visite  o  site  da  Beyond  Horse  e  clique  em  gerenciamento  do               
usuário  para  ver  a  data  do  seu  próximo  pagamento.  A  Beyond  Horse  poderá  solicitar                
antecipadamente  uma  autorização  do  valor  de  sua  assinatura  ou  cobranças            
relacionadas  ao  serviço  de  sua  Forma  de  Pagamento  de  várias  formas,  inclusive  a               
autorização  de  até  aproximadamente  um  mês  de  serviço,  no  ato  de  sua  inscrição.               
Em  certos  casos,  seu  saldo  ou  limite  de  crédito  poderá  ser  reduzido  para  refletir  a                 
autorização   durante   seu   período   de   utilização   gratuita.   
 
Formas  de  Pagamento .  Para  utilizar  o  serviço  Beyond  Horse,  você  precisa  fornecer              
uma  ou  mais  Formas  de  Pagamento.  Você  nos  autoriza  a  cobrar  de  qualquer  Forma                
de  Pagamento  associada  à  sua  conta  caso  a  sua  Forma  de  Pagamento  principal               
seja  negada  ou  não  esteja  mais  disponível  para  nós  para  o  pagamento  do  valor  da                 
assinatura  e  você  concorda  que  as  Formas  de  Pagamento  disponíveis  tanto  para              
operações  de  débito  como  de  crédito  poderão  ser  processadas  de  ambas  as              
formas.  Você  continua  responsável  por  todos  os  valores  não  pagos.  Se  um              
pagamento  não  for  liquidado  com  sucesso,  devido  à  perda  de  validade,  insuficiência              
de  fundos  ou  qualquer  outro  motivo,  e  você  não  cancelar  a  sua  conta,  poderemos                
suspender  o  seu  acesso  ao  serviço  até  que  consigamos  fazer  a  cobrança  de  uma                
Forma  de  Pagamento  válida.  Para  algumas  Formas  de  Pagamento,  as  instituições             
financeiras  e/ou  os  prestadores  de  serviço  de  meios  de  pagamento  poderão  cobrar              
determinadas  taxas,  como  taxas  sobre  transações  financeiras  internacionais  ou           
outras  taxas  relacionadas  à  Forma  de  Pagamento.  A  cobrança  de  impostos  locais              
pode  variar  de  acordo  com  a  Forma  de  Pagamento  usada.  Consulte  a  instituição               
financeira  da  sua  Forma  de  Pagamento  para  obter  mais  detalhes.  Como  parceiro              
comercial  da  Beyond  Horse  para  essa  finalidade,  temos  a  operadora/facilitadora            
Vindi   É   recomendável   a   leitura   dos   termos   de   privacidade   da   parceira   comercial.   



 
Atualização  das  Formas  de  Pagamento .  Você  pode  atualizar  as  suas  Formas  de              
Pagamento  acessando  a  página  de  gerenciamento  do  usuário  dentro  do  site  da              
Beyond  Horse,  dentro  da  área  do  assinante.  Nós  também  podemos  atualizar  as              
suas  Formas  de  Pagamento  com  informações  fornecidas  pelas  respectivas           
instituições  financeiras,  instituições  de  pagamento  e/ou  pelos  prestadores  de           
serviços  de  meios  de  pagamento.  Após  qualquer  atualização,  você  nos  autoriza  a              
continuar   a   cobrar   a(s)   respectiva(s)   Forma(s)   de   Pagamento.   
 
Cancelamento .  Você  pode  cancelar  sua  assinatura  Beyond  Horse  a  qualquer            
momento  e  você  continuará  a  ter  acesso  ao  serviço  Beyond  Horse  até  o  fim  do                 
período  de  faturamento.  Na  extensão  permitida  pelas  leis  aplicáveis,  os  pagamentos             
não  são  reembolsáveis  e  a  Beyond  Horse  não  oferece  reembolsos  ou  créditos  por               
períodos  de  assinatura  utilizados  parcialmente.  Para  cancelar,  acesse  a  área  logada             
da  página  e  siga  as  instruções  de  cancelamento.  Se  você  cancelar  sua  assinatura,               
sua  conta  será  automaticamente  encerrada  ao  fim  do  período  de  cobrança  em              
andamento.  Se  você  se  inscreveu  na  Beyond  Horse  indicando  como  Forma  de              
Pagamento  uma  conta  junto  a  terceiros  e  desejar  cancelar  sua  assinatura  Beyond              
Horse,  talvez  seja  preciso  efetuar  o  cancelamento  juntamente  a  tais  terceiros  (por              
exemplo,  acessando  sua  conta  com  esse  terceiro  e  desativando  a  renovação             
automática  ou  cancelando  a  assinatura  do  serviço  Beyond  Horse  por  meio  desse              
terceiro).  Você  também  poderá  verificar  as  informações  de  cobrança  da  sua             
assinatura   Beyond   Horse   acessando   sua   conta   junto   aos   terceiros   em   questão.  
 
Alterações  de  preços  e  planos  de  assinatura .  De  tempos  em  tempos,  poderemos              
alterar  nossos  planos  de  assinatura  e  os  preços  de  nosso  serviço.  Os  valores  de                
assinatura  poderão  ser  revisados  periodicamente  para  melhor  adequação  ao           
contínuo  aprimoramento  de  nosso  serviço.  Nós  também  poderemos  ajustar  o  valor             
de  sua  assinatura  anualmente,  ou  com  maior  frequência,  conforme  permitido  pela             
legislação  vigente,  de  acordo  com  a  inflação  estabelecida  pelo  Índice  Geral  de              
Preços  do  Mercado  (IGP-M),  publicado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  ou  outro             
índice  equivalente  aplicável  ao  serviço  Beyond  Horse.  Quaisquer  alterações  de            
preço  ou  alterações  em  seus  planos  de  assinatura  serão  aplicadas  somente  30  dias               
após  o  envio  da  notificação  a  você.   Em  caso  de  alteração  de  plano,  tanto  na  modalidade                  
upgrade  como  downgrade,  o  novo  valor  será  cobrado  a  partir  da  data  do  ciclo  de                 
faturamento.   

    
7.   PARCEIROS   DA   BEYOND   HORSE   
  

Com  o  objetivo  de  ajudar  nossos  Usuários  a  organizarem  suas  agendas,  finanças,              
ações,  animais,  podemos  divulgar  produtos  e  serviços  oferecidos  por  nossos            
Parceiros  que  se  enquadrem  no  perfil  do  Usuário  como,  por  exemplo,  indicações  de               
rações,  seguros,  suplementos,  profissionais  do  esporte,  entre  outros  produtos,           
podendo   ser   financeiros   ou   não.   



  
A  Beyond  Horse  poderá  divulgar  tais  produtos  e/ou  serviços  por  meio  do  Site  e/ou                
Aplicativo,   de   forma   automatizada,   considerando   o   perfil   do   Usuário.   
  

Por  esse  motivo,  o  Aplicativo/Site  poderá  conter  links  para  websites/aplicativos  dos             
Parceiros  da  Beyond  Horse,  para  os  quais  o  Usuário  poderá  ser  direcionado  caso               
clique   em   tais   links.   
  

A  Beyond  Horse  não  tem  controle  sobre  tais  websites/aplicativos  dos  Parceiros,  e,              
portanto,  não  garante  a  disponibilidade  ou  se  responsabiliza  por  conteúdo,            
publicidade,  produtos,  serviços  ou  outros  materiais  contidos  ou  disponibilizados  por            
meio   de   tais   websites/aplicativos.   
  

As  plataformas  dos  Parceiros  não  estão  sujeitas  a  estes  Termos  de  Uso  ou  à                
Política  de  Privacidade  da  Beyond  Horse.  Sendo  assim,  recomendamos  que  leia             
atentamente  os  Termos  de  Uso  e  a  Política  de  Privacidade  aplicáveis  a  cada               
plataforma   para   a   qual   seja   direcionado.   

    
8.   RESTRIÇÕES   AO   USO   DO   APLICATIVO/SITE   PELO   USUÁRIO   
  

O   Usuário   não   poderá:   
●  Utilizar  o  Site  e/ou  o  Aplicativo  para  divulgar  informações  de  qualquer  forma  que                
possa  implicar  em  violação  de  normas  aplicáveis  no  Brasil,  de  direitos  de              
propriedade  da  Beyond  Horse  e/ou  de  terceiros  ou  dos  bons  costumes,  incluindo,              
sem  limitação,  a  violação  de  direitos  intelectuais,  autorais  e  de  privacidade,  ou  a               
produção   e   divulgação   de   conteúdo   ilegal,   imoral,   inapropriado   ou   ofensivo;   
●  Reproduzir,  copiar,  ceder,  modificar,  realizar  engenharia  reversa,  compilar,           
descompilar,  transmitir,  publicar,  sublicenciar,  alugar,  vender,  comercializar,  distribuir,          
ou,  de  qualquer  outra  forma,  utilizar  qualquer  funcionalidade,  Conteúdo,  Software  ou            
material  disponibilizado  por  meio  do  Aplicativo/Site  de  forma  não  permitida  nestes             
Termos   de   Uso   ou   na   Política   de   Privacidade;   
●  Empregar  softwares,  técnicas  e/ou  artifícios  com  o  intuito  de  utilizar  indevidamente              
o  Site,  o  Aplicativo  e/ou  o  Software  para  práticas  nocivas  à  Beyond  Horse  ou  a                 
terceiros,   tais   como    exploits ,    spamming ,    flooding ,    spoofing ,    crashing ,    root   kits ,   etc.;   
●  Publicar  ou  transmitir  qualquer  arquivo  que  contenha  vírus,   worms ,  cavalos  de              
tróia  ou  qualquer  outro  programa  contaminante  ou  destrutivo,  ou  que  de  outra  forma               
possa   interferir   no   bom   funcionamento   do   Site,   do   Aplicativo   ou   do   Software;   
●  Utilizar  o  Software  para  finalidade  diversa  daquela  para  a  qual  foi  disponibilizado               
pela   Beyond   Horse;   
●   Divulgar,   utilizar   ou   modificar   indevidamente   os   dados   de   outros   Usuários.   
  

9.   PROPRIEDADE   INTELECTUAL   
  



O  Usuário  não  adquire,  por  meio  dos  presentes  Termos  de  Uso  ou  da  Política  de                 
Privacidade,  nenhum  direito  de  propriedade  intelectual  ou  outros  direitos  exclusivos,            
incluindo  patentes,  desenhos,  bases  de  dados,  marcas,  direitos  autorais  ou  direitos             
sobre  informações  confidenciais  ou  segredos  de  negócio,  sobre  ou  relacionados  ao             
Software,  ao  Aplicativo  e/ou  ao  Site,  os  quais  são  de  propriedade  exclusiva  da               
Beyond   Horse.   
  

Caso  o  Usuário  venha  a  desenvolver  um  novo  módulo  ou  produto  que  caracterize               
cópia,  integral  ou  parcial,  quer  seja  do  dicionário  de  dados,  quer  seja  do  programa,                
esse  será  considerado  como  parte  do  Software,  ficando,  portanto,  sua  propriedade             
incorporada   pela   Beyond   Horse   e   seu   uso   condicionado   a   estes   Termos   de   Uso.   
  

O  Usuário  poderá  manter  uma  cópia  das  informações,  planilhas  e  gráficos             
disponibilizados  por  meio  do  Site  desde  que  para  uso  pessoal  e  não              
comercializável.  Qualquer  utilização  deste  material  e/ou  do  Conteúdo  do           
Site/Aplicativo,  no  todo  ou  em  parte,  que  não  for  de  uso  pessoal  do  Usuário,                
conforme  estes  Termos  de  Uso,  sem  que  haja  prévio  consentimento  por  escrito  da               
Beyond   Horse,   é   expressamente   proibida.   
  

Todo  e  qualquer  Conteúdo  disponibilizado  no  Site  e/ou  no  Aplicativo,  tais  como,  mas               
não  se  limitando  a,  textos,  gráficos,  imagens,  logos,  ícones,  conteúdo  editorial,             
notificações,  softwares  e  qualquer  outro  material,  pertencem  exclusivamente  a           
Beyond  Horse  e  são  protegidos  pela  legislação  brasileira  no  que  se  refere  à               
propriedade   intelectual   e   aos   direitos   autorais.   
  

Estes  Termos  de  Uso  concedem  ao  Usuário  uma  licença  pessoal,  mundial,             
revogável,  não  exclusiva  e  intransferível  de  uso  do  Software  sem  cobrança  de              
royalties.  A  utilização  do  Software  pelo  Usuário  possui  caráter  pessoal  e             
intransferível,  unicamente  para  fins  lícitos  relacionados  ao  propósito  a  que  o  Site              
e/ou  o  Aplicativo  se  destinam,  conforme  estes  Termos  de  Uso.  Em  nenhuma              
hipótese,  o  Usuário  terá  acesso  ao  código  fonte  do  Software  ora  licenciado,  já  que                
este   é   de   propriedade   da   Beyond   Horse.   

     
10.   RESPONSABILIDADES   

  
A   Beyond   Horse   se   responsabiliza   e   garante   que:   
●  Não  compartilha  nenhum  Dado  Pessoal  ou  Financeiro  do  Usuário  com  terceiros              
sem   o   consentimento   desse;   
●   Mantém   a   transparência   sobre   como   os   dados   são   utilizados;   
●   Coleta,   usa   e   armazena   os   dados   de   forma   segura;   
●   Trata   os   dados   de   forma   anônima.   
    

A   Beyond   Horse   não   se   responsabiliza:   



●  Pelos  serviços  ou  produtos  oferecidos  por  Parceiros  ou  quaisquer  terceiros,             
inclusive  no  que  diz  respeito  a  sua  disponibilidade,  qualidade,  quantidade,            
características  essenciais,  ofertas,  preços,  validade  da  oferta,  formas  de  pagamento            
ou   quaisquer   outros   elementos   a   eles   referentes;     
●  Por  eventuais  prejuízos  sofridos  pelos  Usuários  em  razão  da  tomada  de  decisões               
com   base   nas   informações   disponibilizadas   no   Site/Aplicativo;   
●  Por  eventuais  prejuízos  sofridos  pelos  Usuários  em  razão  de  falhas  no  sistema  de                
informática  ou  nos  servidores  que  independem  de  culpa  da  Beyond  Horse  ou  em               
sua  conectividade  com  a  internet  de  modo  geral,  devendo  o  Usuário  manter,  às  suas                
expensas,  linha  de  telecomunicação,  modem,  software  de  comunicação,  endereço           
de  correio  eletrônico  e  outros  recursos  necessários  à  comunicação  com  a  Beyond              
Horse;   
●  Por  danos  causados  por  hackers  e/ou  programas/códigos  nocivos  ao  Software,             
tais   como,   mas   sem   se   limitar   a   vírus,   worms,   ataques   de   negação;   
●  Por  produtos  e/ou  serviços  oferecidos  por  instituições  financeiras  em  que  o              
Usuário   detém   a(s)   conta(s)   bancária(s)   conectada(s)   à   sua   Conta   Beyond   Horse;   
●  Pela  autenticidade,  validade  e  precisão  dos  dados  fornecidos  pelos  Usuários  e/ou              
coletadas   nas   plataformas   das   instituições   financeiras.   
  

Em  nenhum  caso,  a  Beyond  Horse  será  responsável  por  danos  diretos  ou  indiretos               
sofridos  pelo  Usuário,  incluindo,  sem  limitação,  prejuízos  por  perda  de  lucro,  falha              
de  transmissão  ou  recepção  de  dados,  não  continuidade  do  negócio  ou  qualquer              
outra  perda  comercial,  decorrentes  ou  relacionados  ao  uso  do  Aplicativo,  Site,             
Software   ou   Conteúdo   pelo   Usuário.   

     
11.   ISENÇÃO   DE   GARANTIAS   
  

A  Beyond  Horse  não  se  responsabiliza  por  qualquer  decisão  financeira  ou             
veterinária  tomada  pelo  Usuário  com  base  nas  informações  obtidas  por  meio  da              
utilização  do  Software,  incluindo,  sem  limitação,  qualquer  decisão  tomada           
utilizando-se  de  eventual  informação  incorreta/desatualizada  disponibilizada  pela         
Beyond   Horse.   
  

A  Beyond  Horse  não  garante  que  (i)  as  funções  contidas  no  Aplicativo/Site  atendem               
às  necessidades  do  Usuário;  (ii)  a  operação  do  Aplicativo/Site  será  ininterrupta  ou              
livre  de  erros;  (iii)  qualquer  funcionalidade  continuará  disponível;  (iv)  os  defeitos  no              
Aplicativo/Site  serão  corrigidos;  ou  (v)  o  Aplicativo/Site  será  compatível  ou            
funcionará   com   qualquer   software,   aplicações   ou   serviços   de   terceiros.   
  

A  Beyond  Horse  fará  todo  o  possível  para  manter  os  dados  coletados  sempre               
seguros,  inclusive,  adotará  medidas  de  segurança  e  de  proteção  compatíveis  com  a              
natureza  dos  dados  coletados,  usados  e  armazenados,  conforme  previstos  na            
Política   de   Privacidade.   
  



No  entanto,  a  Beyond  Horse  não  garante  que  tais  medidas  de  segurança  sejam               
isentas  de  erros  ou  que  não  estejam  sujeitas  a  interferência  de  terceiros,  como               
hackers,   entre   outros.   

     
12.   INDENIZAÇÃO   
  

O  Usuário  concorda  em  defender,  indenizar  e  manter  indene  a  Beyond  Horse  e  suas                
afiliadas,  diretores,  empregados  e  agentes,  de  e  contra  quaisquer  encargos,  ações             
ou  demandas,  incluindo,  mas  não  limitado  a  honorários  advocatícios  razoáveis,            
resultantes:  (i)  da  sua  eventual  utilização  indevida  do  Site,  do  Aplicativo,  do              
Software/ou   do   Conteúdo;   ou   (ii)   da   violação   das   condições   ora   pactuadas.   

     
13.   PROTEÇÃO   À   PRIVACIDADE   
  

A  forma  como  coletamos,  armazenamos  e  tratamos  os  dados  dos  Usuários,  bem              
como  para  quais  finalidades  eles  poderão  ser  utilizados,  estão  descritas  na   Política              
de  Privacidade  da  Beyond  Horse.  A  Política  de  Privacidade  é  parte  integrante  e               
inseparável   destes   Termos   de   Uso.   

     
14.   SUSPENSÃO   OU   ENCERRAMENTO   DO   ACESSO   
  

A  Beyond  Horse  poderá,  a  seu  exclusivo  critério,  a  qualquer  tempo,  e  sem  a                
necessidade   de   comunicação   prévia   ao   Usuário:   
●  Encerrar,  modificar  ou  suspender,  total  ou  parcialmente,  o  acesso  do  Usuário  ao               
Site  e/ou  ao  Aplicativo,  quando  referido  acesso  ou  cadastro  violar  as  condições              
estabelecidas   nestes   Termos   de   Uso   e/ou   na   Política   de   Privacidade;   
●  Excluir,  total  ou  parcialmente,  as  informações  cadastradas  pelo  Usuário  que  não              
estejam   em   consonância   com   as   disposições   destes   Termos   de   Uso;   e   
●  Acrescentar,  excluir  ou  modificar  as  funcionalidades  e  o  Conteúdo  oferecidos  na              
Beyond   Horse.   
  

Poderá  a  Beyond  Horse,  ainda,  a  seu  exclusivo  critério,  suspender,  modificar  ou              
encerrar  as  atividades  do  Site  e/ou  do  Aplicativo,  mediante  comunicação  prévia  ao              
Usuário,   salvo   nas   hipóteses   de   caso   fortuito   ou   força   maior.   
    

15.   EXCLUSÃO   DA   CONTA   BEYOND   HORSE   
  

O  Usuário  poderá,  a  qualquer  momento,  solicitar  a  exclusão  da  sua  Conta  Beyond               
Horse,  encerrando  seu  relacionamento  com  a  Beyond  Horse.  Para  solicitar  a             
exclusão  da  sua  Conta  Beyond  Horse,  o  Usuário  deverá  (i)  acessar  o  Site  do                
Beyond  Horse  e  clicar  no  botão  “Excluir  Conta”;  ou  (ii)  enviar  um  e-mail  para                
contato@behorse.app   solicitando   a   exclusão .   
  



Mediante  a  solicitação  de  exclusão  da  Conta  Beyond  Horse  pelo  Usuário,  nós              
apagaremos  os  seus  Dados  Pessoais,  de  forma  que  seja  realizada  a  Anonimização              
de  todos  os  dados  coletados,  isto  é,  não  restarão  informações  na  Beyond  Horse  que                
possam  indicar  a  identidade  do  Usuário,  exceto  aqueles  que  não  possam  ser              
excluídos   em   cumprimento   ao   disposto   na   legislação   brasileira.   
  

É  importante  que  você  saiba  que  a  exclusão  dos  dados  coletados  implicará  na               
imediata  desativação  da  sua  Conta  Beyond  Horse,  com  perda  permanente  desses             
dados.  Para  voltar  a  usar  a  Beyond  Horse,  o  Usuário  deverá  criar  uma  nova  Conta                 
Beyond   Horse.   
  

Após  o  período  de  uso  da  sua  Conta  Beyond  Horse  na  modalidade  free,  onde  a                 
mesma  não  venha  a  ter  continuidade,  os  dados  serão  excluídos  com  o  prazo               
máximo   de   30   (trinta)   dias   após   o   término   do   período   em   questão.   
    

16.   ALTERAÇÕES   
  

A  Beyond  Horse  poderá  alterar  estes  Termos  de  Uso  ou  a  Política  de  Privacidade                
para,   por   exemplo,   refletir   alterações   nas   funcionalidades   oferecidas.     
  

Quaisquer  alterações  nos  Termos  de  Uso  e  na  Política  de  Privacidade  serão              
comunicadas  ao  Usuário  por  meio  do  e-mail  informado  por  ele  no  momento  do               
cadastro  e  publicadas  no  Site  e  no  Aplicativo,   sendo  o  Usuário  responsável  por               
analisar   tais   alterações.   
  

As  alterações  entrarão  em  vigor  15  (quinze)  dias  após  sua  publicação  na  plataforma               
do  Aplicativo/Site.  O  Usuário  entende  e  concorda  que,  após  esse  período,  o  uso  do                
Site  e  do  Aplicativo  passará  a  ser  submetido  à  versão  atualizada  dos  Termos  de  Uso                 
e  da  Política  de  Privacidade.  Se  você  não  concordar  com  as  modificações,              
recomendamos  que  solicite  a  exclusão  da  sua  Conta  Beyond  Horse  e  descontinue  o               
uso   do   Aplicativo/Site.   

     
17.   CONTATO   
  

A  Beyond  Horse  poderá  contatar  o  Usuário  por  meio  do  seu  número  de  telefone,                
messenger  (ex.  whatsapp)  e/ou  e-mail,  sempre  que  necessário,  para  tratar  de             
assuntos  relacionados  às  funcionalidades  do  Aplicativo/Site  como,  por  exemplo,           
para  esclarecer  dúvidas  em  relação  à  utilização,  comunicar  alterações  nos  Termos             
de  Uso  e/ou  na  Política  de  Privacidade,  recomendar  produtos  e  realizar  pesquisas              
em  relação  a  novas  funcionalidades  e  à  experiência  do  Usuário  ao  utilizar  a  Beyond                
Horse.   
  



Além  disso,  poderemos  fazer  comunicações  de  caráter  comercial  e/ou  promocional           
por  e-mail,  messenger  (ex.  whatsapp)  ou  ligação  telefônica  referentes  a  Beyond             
Horse   e/ou   seus   Parceiros.   
  

Caso  deseje  não  ser  contatado  para  receber  esse  tipo  de  conteúdo,  o  Usuário               
poderá  solicitar,  a  qualquer  momento,  o  descadastramento  de  seu  e-mail  e/ou  seu              
número  de  telefone:  (i)  clicando  no  link  indicado  no  e-mail  recebido,  ou  (ii)  enviando                
uma  solicitação  por  meio  do  chat  do  Aplicativo/Site  ou  para  o  e-mail              
contato@behorse.app .  O  descadastramento  do  e-mail  do  Usuário  e/ou  do  seu            
número   de   telefone   da   base   não   afetará   o   uso   do   Site/Aplicativo   pelo   Usuário.   
  

Para  qualquer  assunto  relacionado  às  condições  destes  Termos  de  Uso  ou  da              
Política  de  Privacidade,  bem  como  ao  Site/Aplicativo/Conteúdo/Software,  o  Usuário           
deverá  entrar  em  contato  com  a  Beyond  Horse  por  meio  do  e-mail              
contato@behorse.app .   
    

18.   DISPOSIÇÕES   GERAIS   
  

Caso  qualquer  disposição  destes  Termos  de  Uso  ou  da  Política  de  Privacidade  seja               
considerada  ilegal,  nula  ou  inexequível  por  qualquer  razão,  as  disposições  restantes             
não  serão  afetadas  e  manter-se-ão  válidas  e  aplicáveis  na  máxima  extensão             
possível.   
  

Qualquer  falha  da  Beyond  Horse  para  impor  ou  exercer  qualquer  disposição  destes              
Termos  de  Uso,  da  Política  de  Privacidade  ou  direitos  conexos,  não  constitui  uma               
renúncia   a   esse   direito   ou   disposição.   
    

19.   LEI   E   FORO   
  

Estes  Termos  de  Uso  e  a  Política  de  Privacidade  serão  interpretados  de  acordo  com                
as  leis  do  Brasil,  sendo  que  quaisquer  conflitos  relacionados  ao  Aplicativo,  Site,              
Conteúdo,  Software,  Termos  de  Uso  e/ou  Política  de  Privacidade  deverão  ser             
dirimidos   pelo   foro   da   capital   do   Estado   de   São   Paulo.   
  

Última   revisão:   10   de   agosto   de   2021.   
  


