TERMOS DE USO E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA TUDOKIDZ
ANTES DE UTILIZAR A PLATAFORMA TUDOKIDZ LEIA CUIDADOSAMENTE ESTES TERMOS E
CONDIÇÕES DE USO.
AO CLICAR NO BOTÃO “CADASTRAR” DA PÁGINA DE REGISTRO, O USUÁRIO ESTARÁ
DECLARANDO TER LIDO E ACEITO INTEGRALMENTE, SEM QUALQUER RESERVA, ESTE
CONTRATO QUE TEM COMO PARTES O USUÁRIO (“USUÁRIO”) E A TUDOKIDZ TECNOLOGIA,
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E ORGANIZAÇÕES LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº
34.540.776/0001-16(“TUDOKIDZ”), COM SEDE NA RUA ESTELA, Nº 96 – 8º ANDAR – CJ. 81 –
SALA 03 - VILA MARIANA – SP/SP. ALÉM DISSO, O USUÁRIO ESTARÁ DECLARANDO QUE É
MAIOR DE IDADE E QUE GOZA DE PLENA CAPACIDADE CIVIL E PENAL. CASO NÃO CONCORDE
COM ESTE CONTRATO, O USUÁRIO NÃO DEVERÁ UTILIZAR A PLATAFORMA. OS PAIS OU OS
REPRESENTANTES LEGAIS DE MENOR DE IDADE RESPONDERÃO PELOS ATOS POR ELE
PRATICADOS SEGUNDO ESTE CONTRATO, DENTRE OS QUAIS EVENTUAIS DANOS CAUSADOS A
TERCEIROS, PRÁTICAS DE ATOS VEDADOS PELA LEI E PELAS DISPOSIÇÕES DESTE INSTRUMENTO,
SEM PREJUÍZO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SE ESTE NÃO FOR O PAI OU O
REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR INFRATOR.
DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
PLATAFORMA TUDOKIDZ: é o site e/ou aplicativo web e/ou móvel administrado e com os
direitos exclusivos de utilização pela TUDOKIDZ, através do qual: i) são disponibilizados
diferentes serviços destinados às crianças de 0 à 12 anos para que possam servir de referência
ao USUÁRIO; ii) facilita a aproximação entre o USUÁRIO e os prestadores dos serviços
disponibilizados; iii) serve como meio de envio de comunicações entre o USUÁRIO e os
Prestadores de Serviços e iv) pode receber os pagamentos dos serviços diretamente do
USUÁRIO (por conta e ordem de terceiros), com repasse do dinheiro ao Prestador de Serviço.
PRODUTO(S): serviços de atividades recreativas infantis destinados às crianças de 0 à 12 anos.
PARCEIRO(S): é toda pessoa física e/ou jurídica prestadora de serviços e responsável pelo(s)
PRODUTO(S) disponibilizado(s) e vendido(s) na PLATAFORMA TUDOKIDZ.
USUÁRIO(S): é toda e qualquer pessoa física, maior de idade, responsável pela criança
destinatária final do(s) PRODUTO(S) ofertado(s) pelo(s) PARCEIRO(S), que acesse e utilize a
PLATAFORMA TUDOKIDZ.
VOUCHER: é o comprovante de compra do PRODUTO emitido pela TUDOKIDZ, que reproduzirá
as principais condições de uso informadas em sua publicação.
PERÍODO DE VALIDADE: Data final informada na publicação da oferta do PRODUTO para sua
utilização.

CONSENTIMENTO: É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o USUÁRIO
concorda com os termos, condições e utilização dos seus dados pessoais ou anônimizados.
CONTEÚDO: Qualquer informação, dados, comunicações, software, fotos, vídeos, gráficos,
música, sons e outros materiais e serviços que podem ser visualizados pelo USUÁRIO na
PLATAFORMA TUDOKIDZ. Isso inclui mensagens, conversas, bate-papo e outros conteúdos
originais.
COOKIES: Arquivos enviados pelo servidor da PLATAFORMA para o computador do USUÁRIO,
com a finalidade de identificar o computador e obter dados de acesso, como páginas navegadas
ou links clicados, permitindo, desta forma, personalizar a utilização da PLATAFORMA, de acordo
com o seu perfil. Também podem ser utilizados para garantir uma maior segurança dos
USUÁRIOS da PLATAFORMA.
DADOS PESSOAIS: todos os dados relacionados à pessoa natural (identificada ou identificável),
não-públicos, relativos à identidade e à vida privada de seu USUÁRIO.
JANELAS (Pop-Ups): Janela ou aviso da internet que emerge automaticamente em qualquer
momento quando a PLATAFORMA é utilizada, inclusive na formalização dos Termos e
Condições do Uso da Plataforma e na Política de Privacidade.
Estes termos e condições de uso regulam a intermediação de serviços realizada pela TUDOKIDZ
para promover os PRODUTOS de seus PARCEIROS. Tal intermediação se dá através da venda
pela TUDOKIDZ – por meio de sua PLATAFORMA – para os USUÁRIOS, dos PRODUTOS
oferecidos por seus PARCEIROS. Este contrato regula também qualquer documentação on-line
ou eletrônica relacionada. Faz parte integrante deste instrumento a “Politica de Privacidade”.
1. OBJETO
1.1 Os serviços de intermediação a serem prestados pela TUDOKIDZ e os PRODUTOS ofertados
pelos seus PARCEIROS, como únicos e principais executores dos serviços disponibilizados na
PLATAFORMA, são regulados por estes Termos e Condições de Uso. Por meio deste a TUDOKIDZ
coloca à disposição do USUÁRIO, direta ou indiretamente cadastrado na PLATAFORMA, os
PRODUTOS ofertados e prestados por seus PARCEIROS , cujas condições específicas de uso
estão sempre disponibilizadas na PLATAFORMA e/ou termos de uso da TUDOKIDZ..
1.2 A publicação, aquisição, entrega e utilização dos PRODUTOS acontecerá conforme as
seguintes etapas:
a) Publicação do PRODUTO: o PRODUTO será publicado na PLATFORMA da TUDOKIDZ, em seu
portal eletrônico (www.TUDOKIDZ.com.br) ou aplicativo, por prazo indeterminado e só deixará
de existir caso a TUDOKIDZ ou seus PARCEIROS entendam que o contrato de parceria deixou de
existir. Nessa situação, todos os PRODUTOS vendidos previamente continuarão sendo aceitos

pelo PARCEIRO durante o Período de Validade do PRODUTO, período esse indicado na oferta do
próprio PRODUTO.
b) Aquisição do PRODUTO: O USUÁRIO interessado em adquirir o PRODUTO deverá manifestarse eletronicamente única e exclusivamente através da PLATAFORMATUDOKIDZ, durante o
prazo de divulgação do PRODUTO, efetuando o pagamento conforme instruções indicadas na
própria publicação do PRODUTO..
c) Entrega dos PRODUTOS disponibilizados na PLATAFORMA TUDOKIDZ: Após a aquisição do
PRODUTO, a TUDOKIDZ entregará eletronicamente ao USUÁRIO o seu VOUCHER. O USUÁRIO
está ciente, e desde já concorda, que qualquer PRODUTO adquirido através da PLATAFORMA
TUDOKIDZ é referente a uma prestação de serviço a ser executada exclusivamente pelo
PARCEIRO da TUDOKIDZ, e que este PARCEIRO responde única, exclusiva e inteiramente pela
entrega, qualidade, quantidade, estado, existência, legitimidade, integridade e conformidade
com regulamentações do serviço ofertado, bem como pela exatidão das informações
publicadas na PLATAFORMA TUDOKIDZ. O USUÁRIO está ciente de que a TUDOKIDZ não é a
agente executora/prestadora dos PRODUTOS ofertados através da PLATAFORMA, e que estes
PRODUTOS são sempre publicados em nome do respectivo PARCEIRO. Ao adquirir um
PRODUTO através da PLATAFORMA TUDOKIDZ, o USUÁRIO declara também ter lido e
concordado com as Regras Gerais de Uso dos PRODUTOS, declara conhecer as condições
específicas de uso da TUDOKIDZ, de pagamento, recebimento e prazo de utilização destes
PRODUTOS.
c.1) Em que pese o disposto acima, a TUDOKIDZ se reserva o direito de reembolsar os
USUÁRIOS compradores de PRODUTOS cuja utilização venha a ser comprometida em razão de
caso fortuito ou força maior. Tais casos serão comunicados via e-mail informativo, onde serão
apresentadas duas opções para reembolso: créditos para uso na PLATAFORMA ou estorno no
valor do pagamento efetuado para aquisição dos PRODUTOS, via estorno do lançamento
efetuado em cartão de crédito ou via deposito em conta corrente do USUÁRIO, cabendo
sempre à TUDOKIDZ decidir o meio mais eficiente para realizar tal transação. Caso não haja
manifestação no período de 7 (sete) dias corridos, contados da aquisição do PRODUTO, nas
hipóteses previstas acima, o reembolso somente se dará através de conversão em créditos para
uso na PLATAFORMA.
c.2) Cabe destacar também que cada VOUCHER é atrelado a uma conta, com e-mail e senha
cadastrados previamente na PLATAFORMA TUDOKIDZ. Todas as compras de PRODUTOS
realizadas por uma conta na TUDOKIDZ são pessoais e intransferíveis. Um USUÁRIO não pode
realizar a compra em sua conta e depois ceder o seu VOUCHER para que outro USUÁRIO
usufrua do benefício. O descumprimento desta cláusula constitui fraude e dá à TUDOKIDZ
motivo para requerer indenizações do USUÁRIO, tomar quaisquer medidas legais aplicáveis e
também realizar quaisquer ações sobre a compra realizada e/ou sobre o USUÁRIO do portal,
sem onerar a TUDOKIDZ de nenhuma indenização.
c.3) A TUDOKIDZ irá lidar com contatos do USUÁRIO, reclamações, pedidos de cancelamento e
de chargeback (cancelamento de uma venda feita com cartão de débito ou crédito). No caso de

uma disputa entre o USUÁRIO e um PARCEIRO referente aos PRODUTOS adquiridos através da
PLATAFORMA TUDOKIDZ, a TUDOKIDZ compromete-se a intermediar a disputa entre o
USUÁRIO e o PARCEIRO e ajudar a chegar a uma solução amigável.
d) Utilização dos PRODUTOS disponibilizados: o USUÁRIO declara estar ciente que, para
usufruir dos PRODUTOS adquiridos junto aos PARCEIROS, precisa apresentar o número do
VOUCHER à recepção do mesmo. A apresentação do número do VOUCHER deve acontecer em
cada visita do USUÁRIO aos PARCEIROS.
d.1 Os USUÁRIOS devem observar a legislação pertinente à utilização dos PRODUTOS dos
PARCEIROS em todos os seus aspectos, devendo, consultar legislações municipais, estaduais e
federais quanto à obrigatoriedade da apresentação de qualquer outra documentação para a
prestação do seu serviço.
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2.1 Os serviços dos PARCEIROS da TUDOKIDZ estão disponíveis apenas para as pessoas que
tenham capacidade legal para contratá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que não
gozem dessa capacidade, inclusive menores de idade, ou pessoas que tenham sido inabilitadas
pela TUDOKIDZ temporária ou definitivamente, por quaisquer motivos.
3. CADASTRO / CONTA DO USUÁRIO
3.1 Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os campos
do cadastro. O futuro USUÁRIO deverá completá-lo com informações exatas, precisas e
verdadeiras, e assume o compromisso de atualizar os seus dados pessoais sempre que neles
ocorrer alguma alteração.
3.1.1 O uso da conta do USUÁRIO é pessoal e intransferível, por isto o USUÁRIO não está
autorizado a ceder os dados de validação para acessar a PLATAFORMA. No caso de esquecer os
dados de validação ou usurpação deles, é obrigação do USUÁRIO informar sobre a ocorrência à
TUDOKIDZ através da opção “esqueceu sua senha” ou através de uma comunicação pelo
serviço do suporte disponível. A conta de USUÁRIO será administrada pela TUDOKIDZ ou pela
pessoa que ela designar, tendo plena faculdade para a conservação ou não da conta, quando as
informações fornecidas pelo USUÁRIO não sejam verazes, completas ou seguras; ou quando
acontecer descumprimento das obrigações do USUÁRIO.
Com a criação da Conta de Usuário, o USUÁRIO está manifestando sua vontade de aceitação
expressa e inequívoca destes Termos e Condições de uso da Plataforma.
3.2 A TUDOKIDZ não se responsabiliza pela correção dos dados pessoais inseridos por seu
USUÁRIO. O USUÁRIO garante e responde, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e
autenticidade dos dados pessoais cadastrados.

3.3 A TUDOKIDZ reserva-se o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para
identificar seu USUÁRIO, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que estime
serem pertinentes a fim de conferir os dados pessoais informados.
3.4 Caso a TUDOKIDZ decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um USUÁRIO e se
constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, ou ainda caso o USUÁRIO se furte ou
negue a enviar os documentos requeridos, a TUDOKIDZ poderá não aceitar, suspender
temporariamente e/ou cancelar definitivamente o cadastro do USUÁRIO, sem prejuízo de
outras medidas que entender necessárias e oportunas.
3.5 O USUÁRIO acessará sua conta através de e-mail e senha ou conta pessoal do Facebook e
compromete-se a não informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integral e
exclusivamente pelo uso que deles seja feito.
3.6 Havendo a aplicação de qualquer das sanções acima referidas, automaticamente serão
canceladas as compras de PRODUTOS feitas pelo USUÁRIO junto à PLATAFORMA TUDOKIDZ,
não assistindo ao USUÁRIO, por essa razão, qualquer sorte de reembolso, indenização ou
ressarcimento.
3.7 O USUÁRIO compromete-se a informar a TUDOKIDZ imediatamente, e através de meio
seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o acesso não
autorizado por terceiros à mesma. O USUÁRIO será o único responsável pelas operações
efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso à mesma só será possível mediante a aposição
de login e senha pessoal, cujo conhecimento é exclusivo do USUÁRIO.
3.8 Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de
transferência da conta do Usuário.
4. PAGAMENTO
4.1 Os dados dos cartões de débito e crédito somente serão solicitados no momento de realizar
o pagamento virtual e, se assim for definido pelo USUÁRIO, esses dados não serão
armazenados pela TUDOKIDZ, e serão utilizados diretamente pelo USUÁRIO na aquisição do
PRODUTO, onde serão informadas as condições de segurança e privacidade em que é efetuado
o mesmo.
4.2 O USUÁRIO está ciente e concorda que a aquisição do PRODUTO se dará através da
prestação de serviço de empresa responsável por gestão e processamento de pagamentos, de
administração independente da TUDOKIDZ, motivo pelo qual esta não intervém nos resultados
da relação do USUÁRIO com a empresa responsável por gestão de pagamentos..
4.3 A TUDOKIDZ não pode garantir que os serviços prestados pela empresa responsável pela
gestão de pagamentos funcionarão livres de erros, interrupções, mau funcionamento, atrasos
ou outras imperfeições.

4.4 A TUDOKIDZ não será responsável pela disponibilidade ou não dos serviços prestados pela
empresa responsável pela gestão de pagamentos ou pela impossibilidade do uso do serviço de
pagamento.
5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
5.1 A TUDOKIDZ disponibiliza através de sua PLATAFORMA os PRODUTOS ofertados por seus
PARCEIROS, cuja aquisição consiste na aceitação inequívoca do USUÁRIO das condições aqui
exposta.
5.2. O PARCEIRO deverá fornecer um PRODUTO de qualidade e não poderá cobrar do USUÁRIO
nenhuma taxa extra referente aos PRODUTOS adquiridos pela PLATAFORMA.
6. DEVERES DO USUÁRIO
6.1 Com a aceitação destes termos o USUÁRIO está obrigado a: (i) fornecer informações verazes
e fidedignas no momento de criar sua Conta de Usuário; (ii) não transferir a terceiros os dados
de validação (nome de usuário e senha); (iii) não utilizar a PLATAFORMA TUDOKIDZ para
realizar atos contrários à moral, a lei, a ordem pública e os bons costumes contra PARCEIROS
e/ou terceiros; (iv) pagar oportunamente a quantia equivalente a aquisição do PRODUTO
definida no processo de compra; (v) informar imediatamente à TUDOKIDZ em caso de
esquecimento ou usurpação dos dados de validação; (vi) não realizar condutas que atentarem
contra do funcionamento da PLATAFORMA; (vii) não suplantar a identidade de outros usuários;
(viii) não decifrar, desestruturar ou desmontar qualquer elemento da PLATAFORMA ou de
qualquer uma das suas partes e/ou PARCEIROS; (ix) habilitar a utilização de cookies e/ou janelas
(pop-ups) durante a operação para o funcionamento adequado na PLATAFORMA; (x) em geral
adotar todas aquelas condutas necessárias para a execução do negócio jurídico, tais como: a) a
recepção dos PRODUTOS adquiridos, b) exibir a identificação para utilização dos PRODUTOS
adquiridos, c) verificar no momento da validação que os PRODUTOS selecionados
correspondem aos requeridos, d) informar-se sobre as instruções de utilização dos produtos.
7. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
7.1 Fica claro para o USUÁRIO que a TUDOKIDZ não é a produtora, entregadora, prestadora,
agente executora de nenhum tipo dos PRODUTOS exibidos e comercializados em sua
PLATOFORMA, posto que opera somente como uma plataforma tecnológica que permite o
encontro entre o USUÁRIO e o PARCEIRO, na qualidade de prestadores/executores dos serviços
ofertados, para a configuração de relações de consumo.
7.2 Os PRODUTOS são destinados às crianças de 0 à 12 anos, mas serão comercializados e
entregues à USUÁRIO que for maior de idade, responsável pela criança e que manifeste
expressamente esta qualidade no momento de se registrar na PLATAFORMA TUDOKIDZ. Não
serão realizadas venda de produtos para menores de 18 (dezoito) anos, mesmo que o menor
tenha tido autorização dos seus representantes legais para o uso da PLATAFORMA.

7.3 O USUÁRIO reconhece e aceita receber e-mails promocionais de PARCEIROS da TUDOKIDZ.
7.4 Quando por erros de ordem tecnológica os preços dos PRODUTOS exibidos na
PLATAFORMA TUDOKIDZ forem evidentemente desproporcionados com o preço do PRODUTO
no mercado, a TUDOKIDZ poderá cancelar as ordens feitas destes PRODUTOS, a sua livre
discrição e com total autonomia.
7.5 A TUDOKIDZ reserva o direito de atualizar, modificar e/ou descontinuar os PRODUTOS
exibidos na PLATAFORMA TUDOKIDZ a qualquer momento, sem necessitar de qualquer aviso
prévio.
8. GARANTIA
8.1 O USUÁRIO entende e aceita que a relação de consumo é gerada diretamente com os
PARCEIROS, por isto, as reclamações pela qualidade dos PRODUTOS disponibilizados na
PLATAFORMA TUDOKIDZ devem ser realizadas diretamente aos PARCEIROS, que têm a
obrigação de cumprir com os PRDOUTOS nos termos aqui definidos.
8.2 Em que pese as reclamações serem dirigidas diretamente aos PARCEIROS, a TUDOKIDZ
conta com a ajuda dos seus USUÁRIOS para avaliar os seus PARCEIROS, para que o nível de
satisfação seja mantido.
9. CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE CONTA
9.1 A TUDOKIDZ se reserva no direito de cancelar, suspender, desativar, bloquear ou, encerrar
unilateralmente o acesso do USUÁRIO aos serviços, com rescisão unilateral do presente
contrato, com ou sem aviso prévio, caso: (i) seja identificada qualquer violação as normas
jurídicas (ii) suas ações violem às disposições destes Termos e Condições de Uso; (iii) se o
usuário causar algum dano direto ou indireto à TUDOKIDZ, seus usuários, PARCEIROS ou a
terceiros; (iv) seja identificada, de forma direta ou indireta, a prática de atitudes fraudulentas
através do uso da PLATAFORMA TUDOKIDZ; (v) seja averiguada a inadimplência do usuário, que
se dá quando este último deixar de efetuar o pagamento de qualquer parcela devida em favor
da TUDOKIDZ ou PARCEIROS nos termos aqui firmados entre as partes; (vi) em outros casos
onde a TUDOKIDZ entenda necessário, por violação de normas jurídicas, incompatibilidade com
a política da PLATAFORMA, entre outras, a critério TUDOKIDZ.
10. DAS CAMPANHAS PROMOCIONAIS
10.1 A TUDOKIDZ poderá realizar campanhas promocionais que garantem ao USUÁRIO
desconto no valor da compra, por meio de códigos promocionais ou outros meios. O
regulamento de tais campanhas é definido única e exclusivamente pela TUDOKIDZ, podendo
ser alterado ou encerrado a qualquer momento.

10.2 Sobre essas campanhas, fica a critério da TUDOKIDZ definir, entre outras coisas: (1)
usuários que estão elegíveis a participar, (2) ofertas que estão elegíveis a receber descontos
adicionais, (3) regras específicas para ativação de descontos, como valor mínimo da compra e
quantidade de cupons, (4) valor do desconto, (5) quantidade disponível de códigos
promocionais.
11. DO USO DAS INFORMAÇÕES
11.1 As informações levantadas pela TUDOKIDZ nas transações realizadas são fornecidas pelo
USUÁRIO de forma livre e voluntária, para que sejam administradas pela TUDOKIDZ ou por
quem ela designar para o cumprimento dos deveres adquiridos, significando seu levantamento;
armazenamento em servidores ou repositórios da TUDOKIDZ ou de terceiros; circulação dos
mesmos dentro da organização da TUDOKIDZ; comunicação ao USUÁRIO da informação
comercial, publicitária e de marketing relacionada com sua atividade comercial.
11.2 Assim também, os dados levantados serão objeto de análise para fins de melhoramento da
estratégia de negócios da página web, apoiada por ferramentas de inteligência de negócios e
mineração de dados, que permitem adquirir conhecimentos prospectivos para fins de predição,
classificação e segmentação.
11.3 A TUDOKIDZ é responsável do tratamento das informações pessoais levantadas através da
PLATAFORMA, responsabilidade que poderá ser delegada a um terceiro, na qualidade de
responsável ou encarregado das informações, garantindo por meio de contrato um adequado
tratamento das mesmas, tudo na forma da sua Política de Privacidade.
12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES:
12.1 Todos os PRODUTOS disponibilizados na PLATAFORMA são fornecidos “como estão” e
“como disponível” sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não
limitado a, garantias implícitas de adequação a um propósito específico ou as dadas
diretamente pelos PARCEIROS. A TUDOKIDZ não pode garantir que:
(a) os serviços satisfaçam completamente às necessidades do USUÁRIO;
(b) os serviços sejam ininterruptos, oportunos, seguros ou isentos de erros. A TUDOKIDZ realiza
os melhores esforços para manter a PLATAFORMA em operação, mas em nenhum caso garante
a disponibilidade e continuidade permanente do PRODUTO;
(c) os resultados esperados pelo USUÁRIO possam ser obtidos, atenderá às suas expectativas
ou estará livre de erros, ou defeitos.
12.2 O uso dos serviços por meio da PLATAFORMA é feito ao próprio critério e risco do
USUÁRIO e com o seu “de acordo” que os PARCEIROS são os únicos executores e responsáveis

por quaisquer danos resultantes de tais atividades. O USUÁRIO também entende e concorda
que a TUDOKIDZ não tem gerência e/ou controle sobre os seus PARCEIROS, portanto, atrasos e
interrupções dos serviços adquiridos estão completamente fora do controle da TUDOKIDZ.
Também não se pode imputar a TUDOKIDZ por quaisquer casos de atos fortuitos ou de força
maior, que venham a causar danos a quaisquer das Partes. Em nenhum caso, a TUDOKIDZ será
responsável perante o USUÁRIO ou terceiros por quaisquer danos, incluindo, sem limitação,
aqueles resultantes de perda de dados, serviços de terceiros oferecidos por meio da
PLATAFORMA ou no caso de quaisquer atos dos PARCEIROS. Em nenhum momento a
TUDOKIDZ solicitará ao USUÁRIO informações que NÃO forem necessárias para seu vínculo com
o PARCEIRO ou para a facilitação do pagamento.
13. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS:
13.1 Ao aceitar estes Termos de Uso, o USUÁRIO reconhece e concorda que todo o conteúdo
apresentado na PLATAFORMA TUDOKIDZ está protegido por direitos autorais, marcas, patentes
ou outros direitos e leis de propriedade industrial e é propriedade exclusiva da TUDOKIDZ. O
usuário só pode usar o CONTEÚDO conforme expressamente autorizado pela TUDOKIDZ, ou
seja, para o seu uso pessoal sem que isso signifique a entrega de qualquer licença da
PLATAFORMA. O usuário não pode copiar, reproduzir, modificar, republicar, carregar, publicar,
transmitir ou distribuir o CONTEÚDO e quaisquer outros documentos ou informações da
PLATAFORMA de qualquer forma ou por qualquer meio, sem a permissão prévia por escrito da
TUDOKIDZ. O uso não autorizado dos materiais que aparecem na PLATAFORMA pode violar
direitos autorais, marcas registradas e outras leis aplicáveis e pode resultar em penalidades
criminais ou civis. Eventuais ideias ou propostas não solicitadas enviadas pelo usuário à
TUDOKIDZ não reserva nenhum direito ao usuário.
14. ACEITAÇÃO TOTAL DOS TERMOS
O USUÁRIO manifesta expressamente ter a capacidade legal para usar a PLATAFORMA
TUDOKIDZ e para celebrar as transações comerciais que possam ser geradas com os
PARCEIROS. Assim, manifesta ter fornecido informação real, veraz e fidedigna. Portanto,
de forma expressa e inequívoca declara ter lido, que entende e que aceita a totalidade das
situações reguladas nestes Termos e Condições de Uso, dando o seu CONSENTIMENTO, pelo
que se compromete ao cumprimento total dos deveres, obrigações, ações e omissões aqui
expressadas. Declara ainda que teve a possibilidade de sanar quaisquer dúvidas em relação a
este TERMO E CONDIÇÕES pelo canal de Suporte ao Cliente. Com esta aceitação entende-se
que na aquisição de cada PRODUTO se encontra a assinatura do usuário.
15. MODIFICAÇÕES DO TERMO E CONDIÇÕES DE USO
15.1 A TUDOKIDZ poderá alterar, a qualquer tempo, este Termo e Condições de Uso, visando
seu aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. O novo Termo e Condições de Uso
entrará em vigor a partir de sua publicação na PLATAFORMA TUDOKIDZ. No prazo de 24 (vinte
e quatro) horas contadas a partir da publicação das modificações, o USUÁRIO deverá

comunicar-se por e-mail, caso não concorde com o Termo e Condições de Uso alterados. 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 e Condições de Uso e o contrato continuará
vinculando as partes.
5.2 As alterações não vigorarão em relação aos PRODUTOS, compromissos e aquisições já
iniciados ao tempo em que as referidas alterações sejam publicadas. Para estes, prevalecerá a
redação anterior do Termo e Condições de Uso.
16. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO
16.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Instrumento, as partes elegem
o Foro Central da comarca da cidade de São Paulo – SP, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
AVISO IMPORTANTE:
O USUÁRIO está ciente de que o tráfego de dados que lhe dá acesso à PLATAFORMA TUDOKIDZ
é suportado por um serviço prestado pela operadora de serviços de telecomunicações
escolhido e contratado pelo usuário e que tal contratação é completamente independente da
TUDOKIDZ. O usuário está ciente, ainda, de que os encargos cobrados pela operadora de
serviços de telecomunicação (WAP, GPRS, 3G, 4G, 4G+ ou 5G) de sua escolha e os impostos
aplicáveis podem incidir no tráfego de dados necessário a eventuais downloads e de anúncios
de terceiros para seu dispositivo.

