TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA DE ACESSO AO
CONTEÚDO DO PROGRAMA OnlineLab
De um lado, APDZ EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Antônio Baptista Bittencourt,
n° 45, Sala 202, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.869.683/0001-18, proprietária do
programa denominado ‘OnlineLab’ e detentora do ambiente virtual de ensino
(PLATAFORMA) que permite o acesso ao conteúdo do referido programa, doravante
simplesmente denominada “APDZ” e, de outro lado,
“USUÁRIO”, pessoa que concorda e aceita as cláusulas e condições a seguir expostas,
aderindo ao presente Termo, por meio de aceite eletrônico a ser armazenado pela APDZ.
CONSIDERANDO que a APDZ é detentora da plataforma que permite o acesso ao
conteúdo do programa OnlineLab, por meio de aplicativos que contém material didático,
vídeos, fotos e resumos das aulas ministradas com base no conteúdo do programa
OnlineLab, bem como os registros gerados pelos alunos e professores da instituição de
ensino na qual as aulas são ministradas ou por analistas da própria APDZ;
CONSIDERANDO que referidos aplicativos serão acessados por professores, alunos e
seus respectivos responsáveis, na qualidade de USUÁRIO;
Resolvem as Partes, entre si, celebrar o presente “TERMOS DE USO da
PLATAFORMA DE ACESSO AO CONTEÚDO DO PROGRAMA OnlineLab”,
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO:
1.1. Ao fazer uso da PLATAFORMA por meio do site www.apdz.com.br , o USUÁRIO
concorda que leu, entendeu e aceitou os termos, as regras e as condições de uso aqui
dispostos, não podendo alegar desconhecimento desses, em hipótese nenhuma.

1.2. Aplicam-se as disposições constantes na Política de Privacidade presentes nestes
“Termos de Uso”.
1.3. O USUÁRIO reconhece que o presente Termo deve ser observado e fielmente
cumprido, sob pena de cancelamento ou bloqueio de utilização da PLATAFORMA e
demais medidas cabíveis pela APDZ.
2. CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO À PLATAFORMA
2.1. O USUÁRIO declara estar ciente de que o acesso à PLATAFORMA só deverá ser
realizado por aluno devidamente matriculado, por pessoa legalmente responsável por tal
aluno ou, pelo professor responsável por ministrar as aulas de acordo com o programa
OnlineLab e por alimentar a PLATAFORMA com fotos, vídeos e planos de aulas
formulados de acordo com o programa OnlineLab.
2.2. O acesso à PLATAFORMA está condicionado à aquisição do programa OnlineLab,
ao fornecimento de informações pessoais válidas e atualizadas, ao preenchimento
completo dos dados cadastrais, à definição de login e senha, bem como à aceitação e
cumprimento pelo USUÁRIO dos Termos e Condições de Uso aqui descritos.
2.3. A liberação de acesso ao USUÁRIO à PLATAFORMA dependerá da confirmação
da APDZ, a ser dada por intermédio de notificação eletrônica de aceitação, que será
enviada para o e-mail cadastrado pelo USUÁRIO.
2.4. Caso o USUÁRIO seja o responsável legal de aluno, ao realizar seu cadastro na
PLATAFORMA, este deverá informar os dados do aluno pelo qual é responsável, o que
acarretará sua vinculação automática a referido aluno e possibilidade de acesso aos
registros deste constantes na PLATAFORMA
2.5. O USUÁRIO declara que todos as informações e dados informados quando da
aquisição do programa OnlineLab, registro e acesso à PLATAFORMA foram fornecidos
voluntariamente e declaram seu livre e expresso consentimento às ações de coleta, uso,
armazenamento e tratamento das referidas informações e dados pela APDZ, de acordo
com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados ( Lei nº 13.709/2018).

2.6. A responsabilidade pelas informações e dados fornecidos quando do cadastro na
PLATAFORMA é única e exclusiva do USUÁRIO, não cabendo à APDZ qualquer
responsabilidade sobre informações e dados incorretos ou inverídicos fornecidos pelo
USUÁRIO.
2.7. A APDZ se reserva o direito de conferir as informações e os dados informados pelo
USUÁRIO desde o momento da aquisição do programa OnlineLab, bem como quando
de seu cadastro na PLATAFORMA, podendo solicitar dados e/ou documentos adicionais,
cancelar ou bloquear os Cadastros que contenham informações que violem este Termo.
2.8. É de responsabilidade do USUÁRIO manter atualizadas todas as informações e dados
pessoais e de contato fornecidas à APDZ.
2.9. No momento do cadastramento, o USUÁRIO deverá estar ciente de todas as regras
de acesso à PLATAFORMA, sendo isoladamente responsável por seu uso,
confidencialidade.
2.10. A APDZ não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de falha do
USUÁRIO em cumprir com sua obrigação de manter seus dados de acesso à
PLATAFORMA em sigilo ou como resultado da utilização de sua conta por terceiros,
com ou sem o seu conhecimento.
2.11. O USUÁRIO responde por danos causados à APDZ, decorrentes da utilização de
sua conta por terceiros, com ou sem seu conhecimento, cabendo ainda à APDZ, a seu
exclusivo critério, cancelar de forma definitiva o acesso do USUÁRIO à
PLATAFORMA.
2.12. O USUÁRIO declara e reconhece ser o único responsável por todos os serviços de
telefonia, conexão à internet, e/ou outras taxas e custos associados ao seu acesso e uso da
PLATAFORMA, bem como pelos custos de manutenção de conexão, computadores e
outros equipamentos necessários para o acesso e uso da mesma.

2.13. O USUÁRIO declara estar ciente que as informações sobre sua navegação, endereço
IP, funcionalidades acessadas, tempo de permanência e características de dispositivos
utilizados para acesso, serão registradas nos bancos de dados da APDZ, juntamente com
a data e hora em que foram realizadas pelo USUÁRIO, podendo tais informações ser
utilizadas como prova, independentemente do cumprimento de qualquer outra
formalidade.
3. FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA
3.1. A PLATAFORMA conta com funcionalidades como disponibilização de planos de
aulas, material didático, resumos e registros das aulas ministradas por meio de fotos e
vídeos, atividades, mensagens, e-mail, eventos, bem como outras atividades que podem
ser inseridas para melhorar a sua a experiência.
3.2. Todo conteúdo compartilhado na PLATAFORMA é feito de forma não onerosa e
com finalidade estritamente educacional, respeitando os direitos autorais da APDZ, bem
como os direitos de personalidade (imagem, nome e voz) das pessoas que apareçam nos
conteúdos.
3.3. O USUÁRIO, aluno ou professor, poderá inserir na PLATAFORMA seu próprio
conteúdo bem como visualizar os conteúdos inseridos por outro USUÁRIO e com este
interagir, se esta for a proposta de dada atividade.
4. NORMAS DE CONDUTA
4.1. Ao usar a PLATAFORMA, o USUÁRIO se compromete a se comunicar sempre de
forma cordial, educada e amistosa com todos os usuários, podendo tal comunicação ser
monitorada pela APDZ.
4.2. Conteúdos inseridos na PLATAFORMA pelo USUÁRIO que estejam em desacordo
com a lei, ordem pública, decoro, bons costumes e com os presentes Termos serão
prontamente excluídos pela APDZ, respondendo o USUÁRIO por quaisquer danos
decorrentes.

4.3. O USUÁRIO não poderá utilizar a PLATAFORMA para:
4.3.1. publicar, divulgar, armazenar e/ou compartilhar conteúdo abusivo, vexatório,
constrangedor, difamatório, calunioso, fraudulento, pornográfico, que incite ódio,
violência, racismo ou discriminação de qualquer natureza, que exponha a intimidade e
privacidade, que ofenda a honra, imagem, reputação e dignidade de terceiro e que seja
contrário à finalidade educacional do programa OnlineLab;
4.3.2. publicar, divulgar e/ou compartilhar qualquer tipo de publicidade e/ou comércio
eletrônico, bem como coletar dados pessoais, tais como e-mail, nomes, entre outros, para
fins comerciais e/ou políticos, sem o consentimento dos proprietários de tais dados;
4.3.3. publicar, divulgar, armazenar e/ou compartilhar qualquer conteúdo contido na
PLATAFORMA em ambientes externos, tais como, mas não se limitando no Facebook,
Instagram, entre outras mídias sociais, sites e aplicativos de compartilhamento etc;
4.3.4. reproduzir, copiar, replicar, modificar, alterar, vender ou revender qualquer um dos
recursos, serviços e conteúdos contidos na PLATAFORMA, sem a autorização expressa
da APDZ.
4.4. Ao utilizar a PLATAFORMA, o USUÁRIO professor DEVERÁ:
4.4.1. Inserir e disponibilizar na PLATAFORMA apenas conteúdos relacionados às aulas
por ele ministradas, tais como fotos, vídeos e planos de aulas formulados de acordo
com o programa OnlineLab, respondendo, juntamente com a instituição de ensino onde
as aulas são ministradas, por qualquer dano decorrente de conteúdo por ele inserido na
PLATAFORMA.
4.4.2. Monitorar os conteúdos postados por alunos e imediatamente excluir aqueles que
não atendam à finalidade e o propósito da PLATAFORMA.
4.4.3. Se certificar junto à APDZ e, previamente à inserção de qualquer conteúdo na
PLATAFORMA, de que foi concedido consentimento expresso e inequívoco dos
titulares (e/ou de seus responsáveis) dos direitos de imagem que aparecem nas fotos e

vídeos o consentimento para a coleta, armazenamento e utilização dos seus dados e
imagens na PLATAFORMA, de acordo com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de
Dados ( Lei nº 13.709/2018), sob pena de responder por qualquer dano decorrente de
tal omissão, se este for o caso.
5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS
8.1. Todo o conteúdo disponibilizado na PLATAFORMA são obras de propriedade da
APDZ, assim como como marcas, nomes empresariais ou nomes de domínio, programas,
bancos de dados, redes, arquivos, software, protegidos por direitos autorais, os quais
devem ser respeitados pelos USUÁRIOS.
8.2. Salvo quando expressamente autorizado pela APDZ, o USUÁRIO não poderá copiar,
reproduzir, publicar, distribuir, transmitir, modificar, vender, ceder, transferir ou exibir,
no todo ou em parte, o conteúdo da PLATAFORMA.
6. CONFIDENCIALIDADE e TRATAMENTO DE DADOS
6.1. Todas os dados informados pelo USUÁRIO à APDZ quando da aquisição do
programa OnlineLab, registro e acesso à PLATAFORMA são considerados confidenciais
e serão utilizados unicamente para implementar o seu objeto e cumprir as obrigações
previstas nestes Termos e, serão mantidos em segurança, de acordo com a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (Lei º 13.709/2018).
6.2. Os dados do USUÁRIO poderão ser revelados pela APDZ caso esta seja requerida
por lei, regulamento, ordem judicial ou por autoridades governamentais com poderes para
tal, bem como para garantir a segurança da PLATAFORMA, resguardar direitos e
prevenir responsabilidades da APDZ.
6.3. A APDZ não será responsável pela perda de dados em decorrência de uso inadequado
da PLATAFORMA pelo USUÁRIO, bem como não se responsabiliza pela utilização de
dados publicados/disponibilizados na PLATAFORMA pelo próprio USUÁRIO.

6. LINKS E COOKIES
6.1. A APDZ não exerce controle dos sites aos quais oferece conexão ou links de acesso
e não se responsabiliza pelo conteúdo destes.
6.2. A inclusão de tais conexões no site não representa garantia ou recomendação, por
parte da APDZ, à navegação nos mesmos.
6.3. O acesso a outros sites a partir da PLATAFORMA sujeitará a USUÁRIO aos termos
e condições específicos de cada site, que prevalecerão sobre os termos acima estipulados,
uma vez que a APDZ não tem qualquer conexão, controle e/ou responsabilidade sobre
estes.
6.4. A PLATAFORMA utiliza em algumas de suas páginas o dispositivo cookies,
arquivos colocados no disco rígido do computador do USUÁRIO para fins de registro.
Isso facilita o site na identificação do USUÁRIO, de suas preferências e no arquivo de
algumas informações sobre determinadas páginas, agilizando, assim, futuras visitas
àquela página. Se o USUÁRIO não concordar em receber tais cookies deverá alterar seu
programa de navegação (Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Firefox, e
qualquer outro). Após realizadas tais alterações, algumas páginas da PLATAFORMA
podem apresentar problemas, ou não abrir.
7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
7.1. O USUÁRIO declara estar ciente que a APDZ não garante a disponibilidade,
continuidade ou infalibilidade da PLATAFORMA, assim como não será responsável por
qualquer dano, direto ou indireto, decorrente da impossibilidade de uso, perda de dados
ou outros quaisquer, resultante ou relativo ao uso ou desempenho da PLATAFORMA,
fornecimento ou falha no acesso ao conteúdo.
7.2. A APDZ garante a confiabilidade e a segurança nas operações realizadas em nosso
site
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Wirecard/Moip para todas transações ali realizadas com cartões de crédito ou débito.

7.3. A APDZ não será responsável pela perda de dados em decorrência de uso inadequado
da PLATAFORMA pelo USUÁRIO, bem como não se responsabiliza pela utilização de
dados publicados na PLATAFORMA pelo próprio USUÁRIO.
7.4. O USUÁRIO declara e reconhece ser o único responsável por todo prejuízo
decorrente de sua conduta difamatória, ofensiva ou ilegal praticada quando do uso da
PLATAFORMA e em violação aos presentes Termos.
7.5. O USUÁRIO concorda em defender, indenizar e isentar a APDZ seus Parceiros,
colaboradores e representantes de toda e qualquer ação judicial ou procedimento
administrativo, com objetivo de obter satisfação quanto a danos, obrigações, perdas ou
custos oriundos de: (i) uso e acesso à PLATAFORMA em violação a qualquer cláusula
destes Termos; (iii) violação a qualquer direito de terceiro, inclusive, mas sem se limitar
a direitos autorais, de propriedade ou de privacidade; ou (iv) qualquer alegação de que
algum de seus atos tenha causado dano a terceiros.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O USUÁRIO fica ciente e concorda que estes Termos de Uso poderão ser alterados
pela APDZ a qualquer tempo, independentemente de qualquer comunicação, podendo a
versão atualizada ser acessada, a qualquer momento pelo USUÁRIO na PLATAFORMA.
8.2. Mesmo que qualquer parte destes Termos de Uso seja considerada inválida ou
inexequível, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito, sendo que o
referido trecho deverá ser interpretado de forma consistente com a lei aplicável, para
refletir, na medida do possível, a intenção original das partes.
8.3. Eventual falha da APDZ em exigir quaisquer direitos ou disposições dos presentes
Termos de Uso não constituirá renúncia, podendo exercer regularmente o seu direito,
dentro dos prazos legais.

8.4. Ao adquirir qualquer produto da APDZ, o USUÁRIO concorda em se vincular a
todas as cláusulas do presente Termos De Uso, bem como à Política de Privacidade da
APDZ.
9. DA LEGISLAÇÃO E DO FORO
9.1. Os presentes Termos de Uso serão regidos, interpretados e executados de acordo com
as leis da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis
com leis de outros estados ou países, sendo competente o Foro da cidade do Rio de
Janeiro/RJ, no Brasil, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste instrumento,
renunciando as partes qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Todas as suas informações pessoais recolhidas serão usadas para o ajudar a tornar a sua
visita no nosso site a mais produtiva e agradável possível. A garantia da confidencialidade
dos dados pessoais dos usuários do nosso site é importante para a APDZ. Todas as
informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem o
site da APDZ serão tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados (
Lei nº 13.709/2018).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou
celular, endereço, data de nascimento e/ou outros. O uso do OnlineLab da APDZ
pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe da APDZ reserva-se ao
direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte
a nossa política de privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Tal como outros websites, podemos coletat e utilizar informação como: seu endereço IP
(Internet Protocol), o seu ISP (Internet Service Provider), o browser que utilizou ao visitar
o nosso website (como o Internet Explorer ou o Firefox), o tempo da sua visita e que
páginas visitou dentro do nosso website. Utilizamos cookies para armazenar informação,
tais como as suas preferências pessoais quando você visita o nosso website. Você detém
o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando alterações
nas ferramentas de programas Antivírus. No entanto, isso poderá alterar a forma como

interage com o nosso website, ou outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que
faça logins em programas, sites ou fóruns da nossa e de outras redes. A nossa política de
privacidade não é aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir do
nosso deverá ler a política de privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela
política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites.

