A Plataforma e o Site da Beyond Horse são oferecidos pela BEYOND HORSE
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA., sociedade limitadainscrita
noCNPJsobonº40.580.632/0001-96,comsedenaRuaAdolfoBastos,598-sala
21-SantoAndré/SP. 

ABeyondHorseéumaplataformadigitaldegestãodedadosquebuscafacilitara
relaçãodousuáriocomodiaadiadoseuanimalequino,pormeiodaorganização
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 doSiteedoAplicativopeloUsuário.Parapoder
usar o Aplicativo e/ou o Site da Beyond Horse, você deverá ler, compreender e
aceitarestesT
 ermosdeUsoeaP
 olíticadePrivacidade.

CasotenhaqualquerdúvidasobreosTermosdeUsoe/ouaPolíticadePrivacidade,
recomendamos que entre em contato com a Beyond Horse por meio do e-mail
contato@behorse.appoudochatdoAplicativo/SiteANTESd
 eaceitá-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,vocêdeveentenderqueessapalavra/termotemosignificadoindicado
abaixo: 
"Aplicativo" significa o aplicativo da Beyond Horse adaptado e desenvolvido para
operaçãoemtelefonecelular,tabletouqualqueroutrodispositivomóvel. 

"Anonimização" significa a utilização de meios técnicos razoáveisedisponíveisno
momento do tratamento de dados, por meio dos quais um dado deixa de ser
associadoaumUsuário. 

"ContaBeyondHorse"significaacontadeacessodoUsuárioaBeyondHorse. 

"Conteúdo"significatodaequalquerinformaçãodisponibilizadapelooupormeiodo
Sitee/oudoAplicativo,taiscomotextos,dados,software,imagens,vídeos,áudios,
recursos interativos, incluindo os códigos fonte empregados para exibição desses
conteúdos,comoaquelesemlinguagemHTML,CSS,PHP,entreoutros. 

"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,númerodetelefoneeendereçodee-mail. 

"Finalidade" significa a realização do tratamento dos dados para propósitos
informadosaoUsuário.


"Login"temosignificadoindicadonoitem2dosTermosdeUso. 

"Parceiros"sãoasinstituiçõesfinanceiras,correspondentesbancários,seguradoras,
corretoras, anunciantes de produtos financeiros ou não, entre outros, que
mantenhamumarelaçãocontratualdeparceriacomaBeyondHorse. 

"PolíticadePrivacidade"significaapolíticadeprivacidadequeregeasdisposições
sobre a utilização dos dados do Usuário pela Beyond Horse e que se encontra
disponívelnolinkP
 olíticadePrivacidade. 

"Site"significaoendereçoeletrônicowww.behorse.appouqualqueroutroqueviera
substituí-lo. 

"Software"significaosoftwaredepropriedadeexclusivadaBeyondHorsepormeio
do qual serão copiados e atualizadosautomaticamenteosDadosdoUsuário,bem
comogeridosemanejadostodososdadoscoletadosdeformaautomatizada. 

"Tratamento" significa toda operação realizada com dados pessoais, como asque
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,
transmissão,
distribuição,
processamento,
arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação,transferência,difusãoouextração. 

"Usuário" significa uma pessoa física ou jurídica, com plena capacidade de
contratar,queacessaoSitee/ouoAplicativoerealizaoseucadastropessoalpara
utilizarasfuncionalidadesoferecidaspelaBeyondHorse,aceitandoexpressamente
osTermosdeUsoeaPolíticadePrivacidade. 

2.USODOAPLICATIVO/SITEPELOUSUÁRIO 

Para utilizar o Aplicativo/Site da Beyond Horse, o Usuário deverá realizar o seu
cadastro,atonoqualforneceráaBeyondHorseosseusDadosPessoais,nomede
usuário (“Login”) e senha que deverão ser utilizados paraacessoàContaBeyond
HorsesomentepeloUsuário. 

OUsuárioseráresponsávelpelaveracidade,validadeeprecisãodosdadosporele
fornecidosnoseucadastro,devendomantê-losatualizados. 

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 aBeyondHorse,imediatamente,nahipótesedecomprometimentodo
seusigilo. 

3.FUNCIONALIDADESDOSITE/APLICATIVO 


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
gestãodosdadosveterináriosdosseusanimaisequinos,oacompanhamentodiário
das visitas veterinárias, o acompanhamento da dieta de seus animais equinos, a
possibilidadedevalidaraçõesfuturas,arecomendaçãodeprodutos,entreoutras. 

Taisfuncionalidadespodemvirasofreralterações,aqualquermomento,semaviso
prévio ao Usuário. Da mesma forma, a Beyond Horse poderá incluir novas
funcionalidadesoudesativarasjáexistentesaseucritério. 

4.ASSINATURA 

A sua assinatura Beyond Horse continuará até que seja cancelada.Parautilizaro
serviçoBeyondHorse,vocêprecisateracessoàInterneteumaparelhocompatível,
bem como fornecer uma ou mais Formas de Pagamento. “Forma de Pagamento”
refere-seaumaformadepagamentoatualizada,válidaeaceitável,quepoderáser
atualizadaperiodicamente,equepoderáincluiropagamentopormeiodasuaconta
com terceiros.Amenosquecanceleaassinaturaantesdadatadecobrança,você
nosautorizaacobrarataxadeassinaturadopróximociclodefaturamentousandoa
suaFormadePagamento(consulte“Cancelamento”abaixo).
Poderemos oferecer vários planos de assinatura, inclusive planos promocionais
especiaisouassinaturasdisponibilizadasporterceirosemcombinaçãocomaoferta
deseusprópriosprodutoseserviços.ABeyondHorsenãoseresponsabilizapelos
produtos e serviços fornecidos por tais terceiros. Alguns planos de assinatura
podempossuircondiçõeselimitaçõesdiferentes,queserãoreveladasnomomento
desuainscriçãoouemoutrascomunicaçõesdisponibilizadasavocê. 


5.PERÍODODEUTILIZAÇÃOGRATUITO 

A sua assinatura Beyond Horse poderá começar com um período de utilização
gratuita.Aduraçãodoperíododeutilizaçãogratuitadaassinaturaseráespecificada
durante o fluxo de assinatura e tem a finalidade de permitir que novosassinantes
experimentemoserviço. 
AelegibilidadeaoperíododeutilizaçãogratuitaédeterminadapelaBeyondHorsea
seu exclusivo critério, sendo que poderemos limitar tal elegibilidade ou a sua
duraçãoparaevitarabusosdosperíodosdeutilizaçãogratuita.ABeyondHorsese
reserva o direito de revogar a utilização gratuita e suspender sua conta se
determinarmos que você nãoéelegível.ABeyondHorsepoderáusarinformações
comoidentificaçãodoaparelho,formadepagamentooue-maildacontausadosem
umaassinaturaBeyondHorseatualourecenteparadeterminaraelegibilidade.Para
combinaçãocomoutrasofertas,restriçõespoderãoseraplicáveis. 

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,
informandoumplanoescolhidoeaformadepagamentoouodesejoemnãoativar
o plano pago e, perder o acesso às informações fornecidas durante o período de
testes. 

6.FATURAMENTOECANCELAMENTO 

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 taxasdetransação,serãocobrados,deacordocomaForma
de Pagamento escolhida, na data de cobrança específica indicada na página do
gerenciamentodousuário.Aduraçãodociclodefaturamentodependerádotipode
assinatura escolhido quando você assinou o serviço. Em alguns casos, a data de
pagamentopoderáseralterada,porexemplo,seaFormadePagamentonãopuder
sercobradaouseasuaassinaturapagacomeçaremumdiaquenãoexisteemum
determinado mês. Visite o site da Beyond Horse e clique em gerenciamento do
usuárioparaveradatadoseupróximopagamento.ABeyondHorsepoderásolicitar
antecipadamente uma autorização do valor de sua assinatura ou cobranças
relacionadas ao serviço desuaFormadePagamentodeváriasformas,inclusivea
autorização de até aproximadamente um mês de serviço, noatodesuainscrição.
Em certos casos, seu saldo ou limite decréditopoderáserreduzidopararefletira
autorizaçãoduranteseuperíododeutilizaçãogratuita. 
FormasdePagamento.ParautilizaroserviçoBeyondHorse,vocêprecisafornecer
umaoumaisFormasdePagamento.VocênosautorizaacobrardequalquerForma
de Pagamento associada à sua conta caso a sua Forma de Pagamento principal
sejanegadaounãoestejamaisdisponívelparanósparaopagamentodovalorda
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
pagamentonãoforliquidadocomsucesso,devidoàperdadevalidade,insuficiência
de fundos ou qualquer outro motivo, e você nãocancelarasuaconta,poderemos
suspender o seu acesso ao serviço até que consigamosfazeracobrançadeuma
Forma de Pagamento válida. Para algumas FormasdePagamento,asinstituições
financeirase/ouosprestadoresdeserviçodemeiosdepagamentopoderãocobrar
determinadas taxas, como taxas sobre transações financeiras internacionais ou
outras taxas relacionadas à Forma de Pagamento. A cobrança deimpostoslocais
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
VindiÉrecomendávelaleituradostermosdeprivacidadedaparceiracomercial. 

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 autorizaa
continuaracobrara(s)respectiva(s)Forma(s)dePagamento. 
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
períododefaturamento.Naextensãopermitidapelasleisaplicáveis,ospagamentos
não são reembolsáveis e a Beyond Horsenãooferecereembolsosoucréditospor
períodosdeassinaturautilizadosparcialmente.Paracancelar,acesseaárealogada
da página esigaasinstruçõesdecancelamento.Sevocêcancelarsuaassinatura,
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 cancelarsuaassinaturaBeyond
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
assinaturaBeyondHorseacessandosuacontajuntoaosterceirosemquestão.
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.Nóstambémpoderemosajustarovalor
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
preçooualteraçõesemseusplanosdeassinaturaserãoaplicadassomente30dias
apósoenviodanotificaçãoavocê.Emcasodealteraçãodeplano,tantonamodalidade
upgrade como downgrade, o novo valor será cobrado a partir da data do ciclo de
faturamento. 


7.PARCEIROSDABEYONDHORSE 

Com o objetivo de ajudar nossos Usuáriosaorganizaremsuasagendas,finanças,
ações, animais, podemos divulgar produtos e serviços oferecidos por nossos
ParceirosqueseenquadremnoperfildoUsuáriocomo,porexemplo,indicaçõesde
rações, seguros, suplementos, profissionais do esporte, entre outros produtos,
podendoserfinanceirosounão. 


A Beyond Horse poderá divulgar taisprodutose/ouserviçospormeiodoSitee/ou
Aplicativo,deformaautomatizada,considerandooperfildoUsuário. 

Por essemotivo,oAplicativo/Sitepoderáconterlinksparawebsites/aplicativosdos
Parceiros da Beyond Horse, para os quais o Usuário poderáserdirecionadocaso
cliqueemtaislinks. 

A Beyond Horse não tem controle sobretaiswebsites/aplicativosdosParceiros,e,
portanto, não garante a disponibilidade ou se responsabiliza por conteúdo,
publicidade, produtos,serviçosououtrosmateriaiscontidosoudisponibilizadospor
meiodetaiswebsites/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
plataformaparaaqualsejadirecionado. 

8.RESTRIÇÕESAOUSODOAPLICATIVO/SITEPELOUSUÁRIO 

OUsuárionãopoderá: 
● Utilizar o Site e/ouoAplicativoparadivulgarinformaçõesdequalquerformaque
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
produçãoedivulgaçãodeconteúdoilegal,imoral,inapropriadoouofensivo; 
● Reproduzir, copiar, ceder, modificar, realizar engenharia reversa, compilar,
descompilar,transmitir,publicar,sublicenciar,alugar,vender,comercializar,distribuir,
ou,dequalqueroutraforma,utilizarqualquerfuncionalidade,Conteúdo,Softwareou
material disponibilizado por meio do Aplicativo/Site de forma não permitida nestes
TermosdeUsoounaPolíticadePrivacidade; 
●Empregarsoftwares,técnicase/ouartifícioscomointuitodeutilizarindevidamente
o Site, o Aplicativo e/ou o Software para práticas nocivas à Beyond Horse ou a
terceiros,taiscomoe
 xploits,spamming,flooding,spoofing,crashing,r ootkits,etc.; 
● Publicar ou transmitir qualquer arquivo que contenha vírus, worms, cavalos de
tróiaouqualqueroutroprogramacontaminanteoudestrutivo,ouquedeoutraforma
possainterferirnobomfuncionamentodoSite,doAplicativooudoSoftware; 
● Utilizar o Softwareparafinalidadediversadaquelaparaaqualfoidisponibilizado
pelaBeyondHorse; 
●Divulgar,utilizaroumodificarindevidamenteosdadosdeoutrosUsuários. 

9.PROPRIEDADEINTELECTUAL 


O Usuário não adquire, por meio dos presentes Termos de Uso ou da Política de
Privacidade,nenhumdireitodepropriedadeintelectualououtrosdireitosexclusivos,
incluindo patentes,desenhos,basesdedados,marcas,direitosautoraisoudireitos
sobreinformaçõesconfidenciaisousegredosdenegócio,sobreourelacionadosao
Software, ao Aplicativo e/ou ao Site, os quais são de propriedade exclusiva da
BeyondHorse. 

Caso o Usuário venha a desenvolver um novo módulo ouprodutoquecaracterize
cópia,integralouparcial,quersejadodicionáriodedados,quersejadoprograma,
esse será considerado comopartedoSoftware,ficando,portanto,suapropriedade
incorporadapelaBeyondHorseeseuusocondicionadoaestesTermosdeUso. 

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, semquehajaprévioconsentimentoporescritoda
BeyondHorse,éexpressamenteproibida. 

TodoequalquerConteúdodisponibilizadonoSitee/ounoAplicativo,taiscomo,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
propriedadeintelectualeaosdireitosautorais. 

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 acessoaocódigofontedoSoftwareoralicenciado,jáque
esteédepropriedadedaBeyondHorse. 

10.RESPONSABILIDADES 

ABeyondHorseseresponsabilizaegaranteque: 
● Não compartilha nenhum Dado Pessoal ou Financeiro do Usuáriocomterceiros
semoconsentimentodesse; 
●Mantématransparênciasobrecomoosdadossãoutilizados; 
●Coleta,usaearmazenaosdadosdeformasegura; 
●Trataosdadosdeformaanônima. 

ABeyondHorsenãoseresponsabiliza: 

● Pelos serviços ou produtos oferecidos por Parceiros ou quaisquer terceiros,
inclusive no que diz respeito a sua disponibilidade, qualidade, quantidade,
característicasessenciais,ofertas,preços,validadedaoferta,formasdepagamento
ouquaisqueroutroselementosaelesreferentes;  
●PoreventuaisprejuízossofridospelosUsuáriosemrazãodatomadadedecisões
combasenasinformaçõesdisponibilizadasnoSite/Aplicativo; 
●PoreventuaisprejuízossofridospelosUsuáriosemrazãodefalhasnosistemade
informática ou nos servidores que independem de culpa da Beyond Horse ou em
suaconectividadecomainternetdemodogeral,devendooUsuáriomanter,àssuas
expensas, linha de telecomunicação, modem, software de comunicação,endereço
de correio eletrônico e outros recursos necessários à comunicaçãocomaBeyond
Horse; 
● Por danos causados por hackers e/ou programas/códigos nocivos ao Software,
taiscomo,massemselimitaravírus,worms,ataquesdenegação; 
● Por produtos e/ou serviços oferecidos por instituições financeiras em que o
Usuáriodetéma(s)conta(s)bancária(s)conectada(s)àsuaContaBeyondHorse; 
●Pelaautenticidade,validadeeprecisãodosdadosfornecidospelosUsuáriose/ou
coletadasnasplataformasdasinstituiçõesfinanceiras. 

Emnenhumcaso,aBeyondHorseseráresponsávelpordanosdiretosouindiretos
sofridos pelo Usuário, incluindo, sem limitação, prejuízos por perda delucro,falha
de transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer
outra perda comercial, decorrentes ou relacionados ao uso do Aplicativo, Site,
SoftwareouConteúdopeloUsuário. 

11.ISENÇÃODEGARANTIAS 

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
BeyondHorse. 

ABeyondHorsenãogaranteque(i)asfunçõescontidasnoAplicativo/Siteatendem
às necessidades do Usuário; (ii) a operação do Aplicativo/Siteseráininterruptaou
livre de erros;(iii)qualquerfuncionalidadecontinuarádisponível;(iv)osdefeitosno
Aplicativo/Site serão corrigidos; ou (v) o Aplicativo/Site será compatível ou
funcionarácomqualquersoftware,aplicaçõesouserviçosdeterceiros. 

A Beyond Horse fará todo o possível para manter os dados coletados sempre
seguros,inclusive,adotarámedidasdesegurançaedeproteçãocompatíveiscoma
natureza dos dados coletados, usados e armazenados, conforme previstos na
PolíticadePrivacidade. 


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,entreoutros. 

12.INDENIZAÇÃO 

OUsuárioconcordaemdefender,indenizaremanterindeneaBeyondHorseesuas
afiliadas, diretores, empregados eagentes,deecontraquaisquerencargos,ações
ou demandas, incluindo, mas não limitado a honorários advocatícios razoáveis,
resultantes: (i) da sua eventual utilização indevida do Site, do Aplicativo, do
Software/oudoConteúdo;ou(ii)daviolaçãodascondiçõesorapactuadas. 

13.PROTEÇÃOÀPRIVACIDADE 

A forma como coletamos, armazenamos e tratamos os dados dos Usuários, bem
comoparaquaisfinalidadeselespoderãoserutilizados,estãodescritasnaPolítica
de Privacidade da Beyond Horse. A Política de Privacidade é parte integrante e
inseparáveldestesTermosdeUso. 

14.SUSPENSÃOOUENCERRAMENTODOACESSO 

A Beyond Horse poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, e sem a
necessidadedecomunicaçãopréviaaoUsuário: 
● Encerrar, modificar ou suspender, total ouparcialmente,oacessodoUsuárioao
Site e/ou ao Aplicativo, quando referido acesso ou cadastro violar as condições
estabelecidasnestesTermosdeUsoe/ounaPolíticadePrivacidade; 
● Excluir, total ou parcialmente, as informaçõescadastradaspeloUsuárioquenão
estejamemconsonânciacomasdisposiçõesdestesTermosdeUso;e 
● Acrescentar, excluir ou modificar as funcionalidades eoConteúdooferecidosna
BeyondHorse. 

Poderá a Beyond Horse, ainda, a seu exclusivo critério, suspender, modificar ou
encerrar as atividades do Sitee/oudoAplicativo,mediantecomunicaçãopréviaao
Usuário,salvonashipótesesdecasofortuitoouforçamaior. 

15.EXCLUSÃODACONTABEYONDHORSE 

O Usuário poderá, a qualquer momento,solicitaraexclusãodasuaContaBeyond
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.appsolicitandoaexclusão. 


Mediante a solicitação de exclusão da Conta Beyond Horse pelo Usuário, nós
apagaremososseusDadosPessoais,deformaquesejarealizadaaAnonimização
detodososdadoscoletados,istoé,nãorestarãoinformaçõesnaBeyondHorseque
possam indicar a identidade do Usuário, exceto aqueles que não possam ser
excluídosemcumprimentoaodispostonalegislaçãobrasileira. 

É importante que você saiba que a exclusão dos dados coletados implicará na
imediata desativação da sua Conta Beyond Horse,comperdapermanentedesses
dados. ParavoltarausaraBeyondHorse,oUsuáriodeverácriarumanovaConta
BeyondHorse. 

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
máximode30(trinta)diasapósotérminodoperíodoemquestão. 

16.ALTERAÇÕES 

A Beyond Horse poderá alterar estes Termos de Uso ou aPolíticadePrivacidade
para,porexemplo,refletiralteraçõesnasfuncionalidadesoferecidas.  

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
analisartaisalterações. 

Asalteraçõesentrarãoemvigor15(quinze)diasapóssuapublicaçãonaplataforma
doAplicativo/Site.OUsuárioentendeeconcordaque,apósesseperíodo,ousodo
SiteedoAplicativopassaráasersubmetidoàversãoatualizadadosTermosdeUso
e da Política de Privacidade. Se você não concordar com as modificações,
recomendamosquesoliciteaexclusãodasuaContaBeyondHorseedescontinueo
usodoAplicativo/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 àutilização,comunicaralteraçõesnosTermos
de Uso e/ou na Política de Privacidade, recomendarprodutoserealizarpesquisas
emrelaçãoanovasfuncionalidadeseàexperiênciadoUsuárioaoutilizaraBeyond
Horse. 


Além disso, poderemosfazercomunicaçõesdecarátercomerciale/oupromocional
por e-mail, messenger (ex. whatsapp) ou ligação telefônica referentes a Beyond
Horsee/ouseusParceiros. 

Caso deseje não ser contatado para receber esse tipo de conteúdo, o Usuário
poderá solicitar, a qualquer momento, o descadastramento deseue-maile/ouseu
númerodetelefone:(i)clicandonolinkindicadonoe-mailrecebido,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
númerodetelefonedabasenãoafetaráousodoSite/AplicativopeloUsuário. 

Para qualquer assunto relacionado às condições destes Termos de Uso ou da
Política dePrivacidade,bemcomoaoSite/Aplicativo/Conteúdo/Software,oUsuário
deverá entrar em contato com a Beyond Horse por meio do e-mail
contato@behorse.app. 

18.DISPOSIÇÕESGERAIS 

CasoqualquerdisposiçãodestesTermosdeUsooudaPolíticadePrivacidadeseja
consideradailegal,nulaouinexequívelporqualquerrazão,asdisposiçõesrestantes
não serão afetadas e manter-se-ão válidas e aplicáveis na máxima extensão
possível. 

QualquerfalhadaBeyondHorseparaimporouexercerqualquerdisposiçãodestes
Termos de Uso, da Política de Privacidade ou direitos conexos, não constituiuma
renúnciaaessedireitooudisposição. 

19.LEIEFORO 

EstesTermosdeUsoeaPolíticadePrivacidadeserãointerpretadosdeacordocom
as leis do Brasil, sendo que quaisquer conflitos relacionados ao Aplicativo, Site,
Conteúdo, Software, Termos de Uso e/ou Política de Privacidade deverão ser
dirimidospeloforodacapitaldoEstadodeSãoPaulo. 

Últimarevisão:10deagostode2021. 


