TERMOS E CONDIÇÕES BETA KINVO

A Equipe KINVO tem um grande prazer em receber você aqui. Através destes Termos, vamos
explicar como funcionará essa etapa de testes de nosso Kinvo 3.0 Beta, nossa relação durante
esta fase e é especialmente importante que você tenha ciência de seu conteúdo que trata
sobre:
●

Seus direitos e deveres durante a fase de testes do KINVO BETA;

●

Os direitos que você nos concede durante o teste da versão;

●

Regras de aprimoramento, relacionamento
confidencialidade sobre as novas ferramentas;

com

erros

e

bugs

e

Antes de iniciar o período de testes que disponibilizamos, por favor, leia com atenção estes
Termos e as nossas Política de Privacidade e Política de Cookies. Bem-vindo! Bom trabalho!

1. Introdução

KINVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (‘KINVO’), instituiu um programa de testes que,
além de outras coisas, permitirá a um número limitado de pessoas acessar versões de teste do
KINVO (‘KINVO BETA’) para aparelhos móveis, para colher feedbacks e comentários sobre o uso
de tais versões disponibilizadas.

Ao aderir aos termos e condições específicos do KINVO BETA, você declara, também estar
ciente, concordar e aderir aos termos de uso, políticas de privacidade e de cookies do
aplicativo
KINVO
naquilo
que
for
compatível,
disponíveis
nos
links
https://cdn.kinvo.com.br/kinvo2c/docs/termosdeuso/kinvo2c-termodeuso.pdf
e
https://cdn.kinvo.com.br/kinvo2c/docs/privacidade/kinvo-politicaprivacidade.pdf.

Você atesta que leu e compreendeu o presente Termo, além das demais políticas disponíveis,
aceita e concorda em ficar vinculado por eles. Se você não concordar (ou não puder cumprir)
com o presente Termo, nossas políticas de privacidade e de cookies, então você não poderá
participar do KINVO BETA.

Interpretação. As regras a seguir se aplicam à interpretação deste Termo:
●

As considerações constantes do preâmbulo constituem parte integrante e inseparável
deste Termo para todos os fins de direito, devendo subsidiar e orientar, qualquer
divergência que porventura venha a existir com relação ao aqui previsto.

●

Os cabeçalhos e os títulos dados aos itens deste Termo deverão ser utilizados
meramente como referência, não afetando, portanto, a interpretação de suas
disposições.

●

Os termos “incluem”, “incluindo” e similares devem ser interpretados como se
estivessem acompanhados da frase “mas não se limitando a”.

●

As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos
aditivos, substitutos, consolidações e complementações, exceto se de outra forma
aqui especificado.

●

Referências a qualquer número de dias serão consideradas referências à quantidade
de dias corridos, salvo disposição em contrário, sendo que todos os prazos ou períodos
em dias previstos neste Termo serão contados excluindo-se a data do evento que
causou o início desse prazo ou período e incluindo-se o último dia do prazo ou período
em questão, conforme previsto no Artigo 224 do Código de Processo Civil Brasileiro.
Todos os prazos estabelecidos neste Termo que se encerrarem em sábados, domingos
ou feriados serão automaticamente prorrogados para o primeiro Dia Útil subsequente.

●

As referências a quaisquer disposições legais devem ser interpretadas como
referências a essas disposições alteradas, ampliadas, consolidadas, ou reeditadas, ou
como se suas respectivas aplicações fossem periodicamente alteradas por outras
regras, e devem incluir quaisquer disposições das quais elas resultam (com ou sem
modificações) e quaisquer decisões, regulamentos, instrumentos ou outras normas
legais a elas subordinadas.

Definições: Para todos os efeitos, quando do TERMO DE USO e da POLÍTICA DE PRIVACIDADE,
considera-se:
●

USUÁRIO BETA: toda e qualquer pessoa física que se cadastre, tenha ciência e
concorde com as presentes Condições de Teste – Versão Beta, com o objetivo de testar
as novas funcionalidades trazidas pelo KINVO BETA antes do seu lançamento aberto ao
mercado em versão final;

●

DADOS PESSOAIS: toda e qualquer informação não anonimizada, que permita a
identificação e que pertença ao INVESTIDOR pessoa física ou ao CONSULTOR e esteja
localizada em bancos de dados da PLATAFORMA relativo a, por exemplo, nome,
endereço físico ou eletrônico, números do CPF/CNPJ e dados de investimento de seus
clientes ou próprios;

●

KINVO: é a plataforma voltada para o INVESTIDOR, diretamente, para inclusão de
dados relativos à análise e acompanhamento de seus investimentos mediante a
disponibilização de informações do mercado financeiro;

●

KINVO BETA: é o programa de testes de novas versões, ferramentas e funcionalidades
da plataforma KINVO;

●

LOGIN: é o resultado do cadastro do Usuário Beta, incluindo seus dados pessoais,
nome de USUÁRIO e senha, imprescindível para acesso ao KINVO BETA;

2. Condições de adesão ao teste KINVO BETA

Sua adesão ao presente termo não garante que você vá, efetivamente, participar do KINVO
BETA e sua participação não garante a você nem obriga a KINVO a lhe fornecer qualquer versão
do aplicativo KINVO, seja de forma gratuita ou onerosa, antes, durante ou depois da etapa de
testes.

A KINVO se reserva o direito de modificar essas condições, a qualquer tempo ou de tempos em
tempos, sem prévio anúncio e sem necessidade de concordância, além de poder revogar o seu
acesso ao período de teste a qualquer tempo. Se houver alterações nas condições de teste,
você receberá o termo revisado e poderá aderir ou não, sendo indispensável para a
continuidade de sua participação que concorde com os novos termos.

Você tem ciência e concorda que todas as informações inseridas pelo Usuário no programa
KINVO BETA serão relacionadas à sua conta na versão comercial, incluindo, mas não se
limitando a cadastro de ativos, novas aplicações, resgates, etc. Ou seja, o que é realizado no
teste Beta é refletido na versão definitiva da plataforma e vice-versa.

Ao participar você declara ter mais de 18 (dezoito) anos e que está legalmente habilitado para
aderir aos termos e condições de teste aqui apresentados. Você deverá ter aceitado os termos
de uso disponibilizados por sua plataforma mobile de preferência (TestFlight – IOS ou Playstore
– Android, por exemplo).

O KINVO BETA possui vagas limitadas, a sua inscrição ou desejo de ingressar no KINVO BETA
não garante a sua participação no Programa. Ao ingressar no KINVO BETA, o usuário aceita
receber comunicações publicitárias.

3. Feedback e Comentários

Caso você seja selecionado para participar do período de testes do KINVO BETA, você poderá (i)
fazer o download, testar, avaliar e analisar o KINVO BETA, (b) e realizar comentários, sugestões
e análises para a KINVO, incluindo, mas não se limitando a reportes de erros e bugs de versão,
e a resultados de testes (“FEEDBACKS”).

Ao participar do KINVO BETA, você concorda que qualquer FEEDBACK que você realizar se
torna propriedade da KINVO e você concorda que a KINVO poderá usar e explorar todo ou
parte de seu FEEDBACK ou qualquer derivação dele de qualquer forma e para qualquer
objetivo, sem qualquer direito de remuneração, compensação ou crédito para você. Você
atesta e garante que todos os direitos sobre o FEEDBACK realizado por você pertencem
exclusivamente a você e se trata de trabalho original que não infringe direitos de propriedade
intelectual de terceiros.

Quando você envia um FEEDBACK, o KINVO coleta determinadas informações
automaticamente, como seu nome de usuário, o endereço de e-mail usado para enviar o
FEEDBACK e informações sobre seu dispositivo, conectividade de rede, fuso horário, e
informações sobre o aplicativo do KINVO.

Você também poderá incluir outros detalhes no formulário por e-mail, como um resumo e uma
captura de tela gerada automaticamente. Seu FEEDBACK poderá ser acessado e analisado pela
equipe do KINVO, incluindo o time de desenvolvedores. Não inclua informações pessoais no
seu FEEDBACK.

4. Não compensação, remuneração ou emprego

Você entende e concorda que a participação no KINVO BETA é plenamente voluntária, com a
finalidade apenas de assistência à KINVO, e em consideração à oportunidade de auxiliar a
KINVO a usar, implementar e melhorar as diversas funções, ferramentas, funcionalidades e
outras características da versão de teste. A sua participação se dá sem direito a qualquer
remuneração ou contrapartida financeira, e não cria a seu favor qualquer direito de
sociedade, associação, parceria, agenciamento ou emprego com a KINVO.

Se, eventualmente, a KINVO resolver pagar por sua participação e/ou FEEDBACK, o fará por
mera liberalidade, sem qualquer obrigação para tanto. KINVO não garante que aproveitará, sob
qualquer finalidade ou motivo, o seu FEEDBACK e você entende e concorda que a KINVO não o
compensará por sua participação no KINVO BETA.

KINVO poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento suspender, descontinuar ou
terminar o KINVO BETA, descontinuar ou suspender sua participação no KINVO BETA ou
remover qualquer de seus FEEDBACKS. Você reconhece e concorda que tais decisões tomadas
pela KINVO tem caráter definitivo e não são recorríveis, e não geram qualquer direito para
você, obrigação ou responsabilidade para KINVO.

5. Não garantia do KINVO

VOCÊ EXPRESSAMENTE CONCORDA QUE SUA PARTICIPAÇÃO NO KINVO BETA SE DÁ POR SUA
CONTA E RISCO. O KINVO BETA ESTÁ DISPONÍVEL EM “COMO SE ENCONTRA” SITUAÇÃO, SEM
QUALQUER GARANTIA, DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE BOM
FUNCIONAMENTO. A KINVO EXPRESSAMENTE RENUNCIA EM SEU NOME E EM NOME DE SEUS
EMPREGADOS, AGENTES, CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇO A QUALQUER E A TODAS
AS GARANTIAS INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: (I) QUALQUER GARANTIA OU
REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A OPERAÇÃO E OPERABILIDADE DO KINVO BETA, A
DISPONIBILIDADE, PRECISÃO OU CONTEÚDO DE QUALQUER INFORMAÇÃO, SERVIÇO OU
PRODUTO DISPONIBILIZADO OU DISPONÍVEL ATRAVÉS DE OU EM CONEXÃO COM O KINVO
BETA, COM A VERSÃO DE TESTE E/OU O SITE KINVO OU QUALQUER RESULTADO OBTIDO PELO

SEU USO; E (II) AS GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE NÃO INFRINGÊNCIA, COMERCIALIZAÇÃO OU
APTIDÃO PARA QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR.

6. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

EM NENHUMA HIPÓTESE OU EVENTO, DEVERÁ A KINVO, SEUS EMPREGADOS, AGENTES,
CONSULTORES OU PRESTADORES DE SERVIÇO SER RESPONSABILIZADOS SOB ESTE TERMO POR
QUALQUER PERDA, LUCROS CESSANTES, PERDA DE OPORTUNIDADE, CUSTOS, DANO (AINDA
QUE POR NEGLIGÊNCIA) OU QUALQUER EVENTO, AINDA QUE PREVIAMENTE AVISADO À KINVO
SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS EFEITOS, DE FORMA INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, EM
RAZÃO DO KINVO BETA, DE QUALQUER FALHA DA VERSÃO DE TESTE, AINDA QUE
RELACIONADA A SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.

Você reconhece e concorda que a limitação de responsabilidade acima indicada é condição
essencial para a realização do KINVO BETA e para sua participação, sem a qual não seria
possível o desenvolvimento da relação entre você e a KINVO.

7. Relação com terceiros

Para participar do KINVO BETA, poderá ser necessário que você se inscreva em serviços
terceiros como o TestFlight da Apple e PlayStore do Google, nesses casos o feedback será
enviado para o Kinvo através da plataforma (TestFlight ou Playstore), vinculado ao seu
endereço de email cadastrado na plataforma Apple ou Google.

Poderá ser solicitado que você concorde separadamente com os termos e políticas adicionais,
como os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Google e os Termos e Condições do
TestFlight e a Política de Privacidade da Apple, que se aplicam a esses serviços de terceiros.

O KINVO NÃO É RESPONSÁVEL POR PERDA, LESÃO, REIVINDICAÇÃO, RESPONSABILIDADE OU
DANOS RELACIONADOS AO SEU USO DE QUALQUER SITE DE TERCEIROS VINCULADO POR MEIO
DO KINVO BETA, SEJA POR ERROS OU OMISSÕES NO CONTEÚDO DESSES SITES DE TERCEIROS,
ERROS NO DOWNLOAD DO SOFTWARE EXPERIMENTAL OU PORQUE OS SITES DE TERCEIROS
ESTÃO FORA DO AR.

Você reconhece e concorda que a limitação de responsabilidade acima indicada é condição
essencial para a realização do KINVO BETA e para sua participação, sem a qual não seria
possível o desenvolvimento da relação entre você e a KINVO.

8. CONFIDENCIALIDADE

Você concorda que a versão de testes e qualquer informação relacionada à versão de testes e
ao KINVO BETA (incluindo sua natureza e existência, ferramentas, funcionalidade e telas) e toda
e qualquer outra informação disponibilizada pela KINVO para você e em conexão com o KINVO
BETA será considerada para fins deste Termo como “Informação Confidencial”. Qualquer
informação que seja classificada como Informação Confidencial, mas que (i) esteja disponível
para o público sem sua responsabilidade, (ii) tenha sido tornada pública pela KINVO, (iii) seja
desenvolvida de forma independente por você sem o uso de qualquer Informação
Confidencial, (iv) tenha sido obtido através de terceiro que detinha o direito de transferir ou
divulgar para você sem limitações; ou (v) qualquer software ou documentação de terceiros
disponibilizado para você pela KINVO acompanhado de termos de licenciamento que não
imponham obrigação de confidencialidade para o uso ou divulgação de tal software ou
documentação, não será considerada Informação Confidencial sob este Termo.

Toda Informação Confidencial pertence exclusivamente à KINVO e você não tem qualquer
licença ou direito implícito sobre Informação Confidencial ainda que não especificada neste
Termo.

Exceto se expressamente permitido neste Termo, você concorda em não divulgar, publicar ou
de qualquer forma disseminar qualquer Informação Confidencial para qualquer indivíduo
exceto para aqueles que estejam envolvidos diretamente no KINVO BETA e no mesmo projeto
de teste que você, ou se expressamente permitido pela KINVO. Você concorda em tomar todas
as precauções razoáveis para prevenir qualquer não autorizado uso, divulgação, publicação ou
disseminação de Informação Confidencial, incluindo prevenir acesso para, ou a exibição da
versão de teste e do KINVO BETA para terceiros. Você concorda em usar a Informação
Confidencial unicamente para os usos permitidos por este Termo. Você concorda em não usar a
Informação Confidencial de qualquer outra forma para seu benefício ou para benefício de
terceiros sem prévia e escrita aprovação de um representante autorizado pela KINVO em
qualquer situação. Você, por este meio, reconhece que a divulgação não autorizada de
Informação Confidencial pode causar dano irreparável e significante para a KINVO que pode ser
difícil de verificar. Você concorda que a KINVO tem o direito de requerer e tomar medidas de
urgência para garantir as obrigações deste Termo, além de outras medidas e direitos de
reparação.

9. Acordo integral

As versões atualizadas dos Termos e Condições do KINVO BETA, os Termos de Uso e a Política
de Privacidade e de Cookies da KINVO representam o integral e exclusivo acordo entre Você e a
KINVO acerca da sua relação e substitui qualquer prévia comunicação, entendimento ou termo
oral ou escrito entre Você e a KINVO. Sua participação continuada no KINVO BETA, após a
notícia de qualquer atualização será entendida como aceitação expressa de todos os
documentos, incluindo os aditivos e modificações.

