TERMOS DE USO
A Assista Mais é um site operado por USE MAIS MULTISERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 12.751.349/0001-44, com endereço na
Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, 1529, Cristo Rei, CEP 80.050-435,
Curitiba/PR (“Use Mais”).
Seja bem-vindo ao nosso site. Leia com atenção os termos que
compõem esse documento. Estes Termos regulam os serviços oferecidos
pela Assista Mais, bem como o relacionamento entre plataforma e usuário,
apresentando os direitos e obrigações com todos que acessam o site. Ao
aceitá-lo você declara estar ciente e de acordo com as condições de uso e
demais políticas citadas aqui.
Este termo abrange toda e qualquer pessoa que acesse e
utilize o site www.assistamais.net.br
1.

DEFINIÇÕES

Assista Mais: nome do site/aplicativo acessado pelo domínio
www.assistamais.net.br
USE MAIS STORE: plataforma multisserviços destinada ao
ecommerce de lojas parceiras de bens, produtos e serviços.
VISITANTE: todo e qualquer pessoa que acessar o ambiente do
site, de qualquer forma e meio.
USUÁRIO: toda pessoa que criar um perfil no ambiente da
Assista Mais.
ANUNCIANTE: parceiros ou não que utilizam os espaços
disponibilizados na Assista Mais para anunciar conteúdos diversos.

1
Classificação do documento: Nível 5 - Pública

TERMO(S): os presentes Termos e Condições de Uso da
Plataforma.
LOGIN: Dados de acesso do visitante ao realizar o cadastro
junto a plataforma, dividido entre usuário e senha, que dá acesso as
funções restritas do site.
2.

SOBRE NÓS

A Assista Mais é uma plataforma guia dos títulos disponíveis
nos principais streamings. O ambiente virtual do site foi pensado e
desenvolvido para trazer conteúdo informativo de alta qualidade sobre
filmes e séries.
Todo

o

conteúdo

presente

neste

site

é

atualizado

periodicamente buscando fontes e materiais de confiabilidade.
É responsabilidade do usuário usar todas as informações
presentes no site com senso crítico, utilizando apenas como fonte de
informação, e sempre buscando especialistas da área para a solução
concreta do seu conflito.
3.

ACESSO À PLATAFORMA ASSISTA MAIS

O ambiente da Assista Mais é de acesso gratuito. Para
interação completa com o site, o visitante deverá efetuar cadastro e realizar
login.
O

usuário

logado

pode

classificar

filmes,

criar

listas,

compartilhar conteúdos em suas redes sociais e aproveitar o programa de
pontos.
Para realizar o cadastro junto à plataforma, o visitante deverá
preencher um formulário com seus dados: Nome, Sobrenome, CPF, Data de
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nascimento, Gênero, e-mail, Telefone e Endereço. Todos os dados estão
protegidos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao realizar o
cadastro o visitante concorda integralmente com o tratamento de dados
conforme a Política de Privacidade da Assista Mais.
Os dados e informações preenchidas pelo visitante devem ser
verdadeiras e estarem corretas, sendo de sua exclusiva responsabilidade os
dados e informações fornecidos, bem como em mantê-los atualizados.
A Use Mais reserva o direito de solicitar dados adicionais e
documentos que sejam necessários para identificação de seus Usuários, a
fim de validar as informações prestadas.
O acesso à conta do usuário exigirá o preenchimento de nome
de usuário ou e-mail e senha pessoais e intransferível. O usuário
compromete-se a não compartilhar tais dados com terceiros, ele é
responsável por todo e qualquer acesso e transação realizada na plataforma
em seu nome.
Caso o usuário perceba algum risco na segurança de sua conta,
seja em caso de perda, utilização indevida ou não autorizada por terceiros,
o usuário, como único responsável pelo gerenciamento de sua conta,
compromete-se a notificar a Use Mais por meio de um dos nossos canais de
relacionamento.
O usuário pode cancelar o cadastro a qualquer momento.
Basta acessar a sua conta, clicar no botão Cancelar Conta e confirmar. Seus
dados

pessoais

serão

eliminados,

restando

apenas

os

dados

de

movimentação anônimos para fins estatísticos e melhoria da plataforma.
Se o usuário violar voluntariamente o conteúdo deste Termos
de Uso, poderá ter seu cadastro cancelado, a critério da Assista Mais, e,
dependendo

do

caso,

medidas

legais

podem

ser

tomadas

para

compensação de danos.
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4.

USE MAIS STORE

Ao concordar com esse termo, o Usuário será automaticamente
cadastrado na Use Mais Store no sítio www.usemaisstore.com.br, na qual
terá acesso a uma plataforma multisserviços que conta com clube de
desconto para compra de produtos e serviços em todo território nacional e
parceiros diferenciados, podendo ser acessada com o mesmo usuário e
senha da sua conta Assista Mais. Podendo receber comunicações referente
a promoções e produtos de parceiros da Use Mais Store.
Caso o usuário cancele sua conta junto à plataforma Assista
Mais, a sua conta junto à Use Mais Store não é cancelada automaticamente.
O usuário deverá acessar sua conta na Use Mais Store e solicitar o
cancelamento.
5.

FORMAS DE PUBLICIDADE E PONTUAÇÃO

A Use Mais pode alugar ou vender espaços publicitários na
plataforma Assista Mais, ou no site, diretamente aos anunciantes, ou
através de empresas especializadas com o Adsense (Google).
Essas

publicidades

não

significam

nenhum

vínculo

de

sociedade ou responsabilidade pelos mesmos, ficando o usuário responsável
pelas compras, visitas, acessos ou quaisquer ações entre ele e estas
empresas.
Todas as propagandas no site serão claramente destacadas
como publicidade. Estes anúncios podem ser selecionados pela empresa de
publicidade automaticamente, conforme as visitas recentes do usuário,
assim como baseado no seu histórico de busca, conforme as políticas de
acesso da plataforma.
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A

Use

Mais,

através

de

seus

parceiros

anunciantes,

disponibiliza formas de anúncio pontuável em sua plataforma. Os anúncios
podem ser por CPV (custo por visualização), banner, vídeos, campanhas
segmentadas ou abertas.
A pontuação ocorre através dos anúncios patrocinados, tendo
o usuário a possibilidade de assistir propaganda/anúncio, constituído por
vídeos de até 60 segundos, sendo que para cada vídeo assistido o usuário
ganhará Pontos, estes poderão ser resgatados na própria plataforma para
aquisição de produtos ou serviços.
A qualquer momento o usuário pode participar do Programa
Use Mais Pontos do portal assistindo aos conteúdos publicitários disponíveis,
conforme Política de Pontos.
Para

acessar

conteúdos

de

terceiros

disponibilizados

na

plataforma Assista Mais, poderá ser requisitado do usuário cadastro ou
assinatura. A Use Mais não se responsabiliza pelas informações fornecidas a
estes terceiros, nem por qualquer conteúdo e/ou promoção oferecida por
estes.
6.

RESPONSABILIDADE

SOBRE

CONTEÚDO

E

POLÍTICA DE USO
Estes Termos não geram nenhum contrato de sociedade, de
mandato, parceria, franquia ou relação de trabalho entre a Use Mais e seus
usuários.
A Use Mais compromete-se a zelar pelo funcionamento
contínuo da Plataforma e, em caso de falhas de conexão ou interrupções
direcionará os esforços necessários dentro de suas atribuições para
restabelecer o funcionamento da Plataforma, contudo não se responsabiliza
por quaisquer danos em consequência de problemas de tal natureza.
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Em função da dependência de serviços prestados por terceiros,
a plataforma Assista Mais não garante a prestação do serviço de forma
ininterrupta e isenta de erros.
Todos os links, publicidade e outros serviços no site da
plataforma Assista Mais poderão ser alterados ou removidos a qualquer
momento.
A Use Mais não se responsabiliza pelas características gerais
dos produtos/serviços expostos nos anúncios disponíveis no site, bem como
sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios. A responsabilidade sobre
esses fatores é exclusiva de seus fornecedores.
Os Usuários contratantes/adquirentes são responsáveis pelos
dados que fornecem para a aquisição dos bens, produtos e serviços, bem
como sua veracidade e exatidão.
A Use Mais não é a proprietária dos bens, produtos e/ou
serviços anunciados. Portanto, não realiza ofertas em seu nome, nem
intervém nas características, entrega ou uso dos produtos cuja aquisição
ocorra através da plataforma Assista Mais. Por não ser parte integrante das
negociações, a responsabilidade sobre as obrigações decorrentes destas é
exclusiva dos usuários e do anunciante.
Se alguma atividade maliciosa vinda de qualquer fonte para
dentro do site for detectada a Use Mais tomará providências para retomar a
normalidade do site.
7.

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer prática de tratamento de dados pessoais
realizada pela Use Mais, na plataforma Assista Mais, está em conformidade
com a Lei 13.709/2018, resguardando os direitos dos titulares dos dados
pessoais.
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Para poder desempenhas suas atividades com segurança e
evitar possíveis fraudes, a Use Mais realiza a coleta de dados indispensáveis
ao funcionamento do website e/ou aplicativo. Para saber mais sobre os
dados coletados, leia atentamente nossa Política de Privacidade de Dados.
A Use Mais poderá coletar todas as informações e dados
durante o uso dos serviços de sua plataforma, incluindo detalhes de horário
de acesso, buscas, visualização, contratação, questionamentos, gestão de
conta, páginas acessadas, origem de acesso à plataforma, bem como
informações técnicas do aparelho, browser e demais detalhes de conexão
utilizados.
A

Use

Mais

poderá

compartilhar

os

dados

pessoais

e

informações dos Usuários com parceiros dos serviços disponibilizados para
execução da finalidade deste Termo de Uso. Importante frisar que a Use
Mais não será responsável pelos dados coletados por terceiros, parceiros ou
não, nem pelos dados fornecidos pelo usuário à terceiros.
A Use Mais também poderá compartilhar suas informações com
autoridades policiais ou judiciais, autoridade pública competentes ou outros
terceiros, dentro e fora do país em que você reside, caso seja requerido pela
legislação aplicável, por decisão judicial e por requisição de autoridades, ou
se necessário para responder a processos judiciais ou para participar em
eventuais litígios ou disputas de qualquer natureza, ressalvadas as
hipóteses de sigilo de informações constantes na legislação aplicável.
Os dados coletados, ainda, poderão ser usados em auditorias,
análise estatísticas, ciência de dados, desenvolvimento e melhoria dos
serviços prestados.
A Use Mais usará os dados com as seguintes finalidades: (i)
para atender as finalidades dispostas neste Termo de Uso; (ii) proporcionar
um serviço e uma experiência melhor de uso e acesso; e, (iii) melhor
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compreender as necessidades e desejo do usuário, fornecendo-lhe um
serviço mais adequado. Em tais categorias, consideram-se incluídas
expressamente a solução de problemas técnicos, desenvolvimento e
manutenção de serviços fornecidos pela plataforma Assista Mais, ou por
parceiros autorizados, sugestão de qualquer forma de serviços, ofertas ou
indicações que a Use Mais entenda que possam ser úteis ao usuário, seja
através

de

serviços,

propagandas,

envio

de

material

promocional,

marketing direto e comunicados diversos ou qualquer outra necessidade e
forma de acesso ao usuário, exceto se expressamente solicitado pelo
usuário que não seja realizado tal acesso.
Todos os dados pessoais do usuário são armazenados em
banco de dados próprio e reservados, proporcionando a segurança das
informações coletadas.
A Use Mais garante que os dados de acesso serão mantidos e
utilizados pelo prazo de utilização da plataforma, respeitados todos os
procedimentos e detalhes específicos exigidos, bem como respeitando o
período de retenção de dados determinado pela legislação aplicável.
As informações mantidas pela Use Mais são utilizadas como
forma de identificação, direcionamento de preferências, manutenção de
dados, sendo que nos comprometemos a tratar tais dados com zelo e
respeito. Neste sentido, declaramos que utilizaremos para a proteção dos
dados dos usuários o mesmo grau de zelo e proteção conferido às nossas
próprias informações confidenciais e garantiremos que todos os terceiros
por nós contratados e os nossos parceiros terão obrigação similar de
proteção de dados. Contudo, não nos responsabilizamos pelo acesso
indevido de terceiros a tais dados.
A qualquer momento o usuário poderá atualizar os seus dados
pessoais, bem como o cancelamento da conta e/ou exclusão de seus dados
pessoais

permanentes

da

plataforma,

diretamente

no

website

e/ou

aplicativo da plataforma Assista Mais.
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8.

PROTEÇÃO A PROPRIEDADE INTELECTUAL E

DIREITO DE IMAGEM
Todo conteúdo disponibilizado na plataforma Assista Mais
(como

textos,

layout,

logotipos,

ícones,

imagens,

clipes

de

áudio,

compilações de dados) é de propriedade da Assista Mais ou de seu
fornecedor de conteúdo e é protegido por normas de proteção intelectual e
direitos autorais. Dessa forma não pode ser reproduzido, duplicado,
copiado, vendido, revendido ou de outro modo explorado para qualquer
finalidade comercial e/ou pessoal sem o consentimento expresso e escrito
da Use Mais.
O uso comercial das expressões “Assista Mais” e/ou “Use Mais”
como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os
conteúdos das telas relativas aos serviços da plataforma Assista Mais, assim
como os programas, banco de dados, redes e arquivos, que permitem que o
usuário acesse e use a conta, são de propriedade da Use Mais e estão
protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autorial, marcas,
patentes, modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução
total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização
expressa da Use Mais.
A Use Mais reserva o direito de tomar as medidas judiciais ou
extrajudiciais que julgar convenientes, a seu critério, para proteger os
direitos autorais de seus conteúdos e serviços.
Caso alguma suspeita ou denúncia de violação de propriedade
intelectual seja identificada, a Use Mais se compromete a levantar as
informações necessárias, e tomar ações para assegurar a regularização.
Em caso de conteúdos protegidos por direitos Autorais a Use
Mais compromete-se a mencionar o autor e se necessário negociar as
condições para liberação da utilização.
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9.
A
institucional

e

Use

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO
Mais

tomará

atua
todas

em
as

consonância
medidas

com

a

sua

possíveis para

missão

manter

a

confidencialidade e a segurança descrita nesta cláusula, porém não
responderá por prejuízos que possam ser derivados da violação dessas
medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet,
subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de
usuários.
10.

VIOLAÇÃO NO SISTEMA OU BASE DE DADOS

Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software
ou outro recurso que venha a interferir nas atividades e operações da
plataforma Assista Mais, bem como nas publicações de oferta, descrições,
contas ou seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa de ou
atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual
e/ou as proibições estipuladas neste Termo de Uso, tornarão o responsável
passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui
previstas, sendo ainda responsável pelas indenizações por eventual dano
causado.
11.

SANÇÕES

Sem prejuízo de outras medidas, a plataforma Assista Mais
poderá advertir, suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, a
conta de um Usuário a qualquer tempo, e iniciar as ações legais cabíveis se:
a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo deste Termo de Uso; b)
descumprir com seus deveres de Usuário; c) praticar atos fraudulentos ou
dolosos; d) não puder ser verificada a identidade do Usuário ou qualquer
informação fornecida por ele esteja incorreta; e) a Use Mais entender que os
anúncios ou qualquer atitude do Usuário tenham causado algum dano a
terceiros ou a própria plataforma Assista Mais ou tenham a potencialidade
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de assim o fazer. A plataforma Assista Mais se reserva o direito de, a
qualquer momento e a seu exclusivo critério, solicitar o envio de
documentação pessoal.
12.

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONAMENTO

Tendo em vista, ainda, a impossibilidade de funcionamento
integral e ininterrupto de qualquer sistema de telecomunicação ou de
informática,

inclusive

em

razão

da

dependência

de

serviços

de

telecomunicações prestados por terceiros, a plataforma Assista Mais não
garante a prestação do serviço de forma ininterrupta e/ou isenta de erros.
Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos
ou falhas da internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou de força
maior alheio ao controle da nossa plataforma.
A plataforma Assista Mais pode linkar outros sites da rede, o
que não significa que esses sites sejam de propriedade ou operados
pela Use Mais, assim, resta claro que não possuímos controle sobre esses
sites, portanto a Use Mais não será responsável pelos conteúdos, práticas e
serviços disponibilizados nos mesmos, inclusive promoções, descontos ou
bônus ofertados. A presença de links para outros sites não implica relação
de sociedade, de supervisão, de cumplicidade ou solidariedade da Use Mais
para com esses sites e seus conteúdos.
13.
A

Use

DISPOSIÇÕES GERAIS

Mais

poderá

enviar

comunicações

referente

a

movimentações na conta do Usuário, bem como promoções e produtos de
parceiros.
A Use Mais poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo de
Uso, visando seu aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. O novo
Termo de Uso entrará em vigor a partir de sua publicação no Website e/ou
aplicativo. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da
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publicação das modificações, o Usuário deverá comunicar por e-mail caso
não concorde com o Termo de Uso alterado. Nesse caso, o vínculo
contratual deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas em
aberto em nome do Usuário. Não havendo manifestação no prazo
estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou tacitamente o novo Termo
de Uso e o contrato continuará vinculando as partes.
Se o usuário declarar ter lido e compreendido todas as etapas,
estes Termos passam a representar o contrato do usuário com a Use Mais,
do contrário se restou qualquer dúvida o usuário pode contatar a equipe
afim de obter esclarecimentos ou deixar sugestões.
As questões não previstas neste termo serão decididas pela
Use Mais, de acordo com a legislação em vigor.
O Usuário indenizará a Use Mais, suas filiais, empresas
controladas ou controladoras, diretores, administradores, colaboradores,
representantes e empregados por qualquer demanda promovida por outros
Usuários ou terceiros decorrentes de suas atividades no site ou por seu
descumprimento dos Termos de Uso ou pela violação de qualquer lei ou
direitos de terceiros, incluindo honorários de advogados.
Não obstante a existência do presente Termo de Uso, a relação
entre o Use Mais e o Usuário é regida pelas leis brasileiras, em especial pelo
Código de Defesa do Consumidor
Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba /PR como o único
competente para dirimir eventuais controvérsias referentes à interpretação
e ao cumprimento destes Termos de Uso e Política de Privacidade,
independentemente de outro, por mais privilegiado que seja.
Atualizado em 14/12/2021.
USE MAIS MULTISERVICOS LTDA.
CNPJ 12.751.349/0001-44
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