
 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

Todo o conteúdo deste Serviço Whyline, conforme abaixo definido, é controlado e operado pela WHYLINE BRASIL                

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.124.301/0001-13, com sede no Rua Ramos Batista                 

444, andar 2, Vila Olimpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“WHYLINE”). Todos os direitos reservados. 

 

Estes termos de uso (os “Termos de Uso”) têm por objetivo definir as regras de uso dos serviços de gerenciamento de filas de                       

diferentes estabelecimentos, os quais possuem o software corporativo da WHYLINE (o “Serviço Whyline” ou “Serviço”). Cada                

usuário do Serviço Whyline está sujeito aos seguintes Termos (“Você” ou “Usuário”).  

 

AO UTILIZAR O SERVIÇO WHYLINE, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM TODAS AS REGRAS DESTES TERMOS DE USO,                

RESPONSABILIZANDO-SE INTEGRALMENTE POR TODOS E QUAISQUER ATOS PRATICADOS POR VOCÊ DURANTE O USO DOS              

SERVIÇO WHYLINE. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS,              

VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR O SERVIÇO. VOCÊ TAMBÉM CONCORDA COM OS TERMOS DESCRITOS EM NOSSA POLÍTICA DE                 

PRIVACIDADE. PARA ACESSÁ-LA, CLIQUE AQUI. 

 

1. O QUE SÃO OS SERVIÇOS WHYLINE? 

 

Através do acesso aos nossos aplicativos, que podem ser baixados por meio da Apple Store e Google Play, ou através de                     

aplicações oferecidas pelo próprio estabelecimento (em conjunto, o “Aplicativo”), a WHYLINE disponibiliza o Serviço Whyline               

para facilitar o seu acesso a certos estabecimentos ajudando a Você entrar em suas filas, de forma remota e virtual. O Serviço                      

Whyline busca simplificar o fluxo e o tráfego das pessoas e Usuários nos estabelecimentos credenciados; uniformizar as filas ao                   

longo de todo o horário comercial; exibir, em tempo real, a estimativa de espera para Você; permitir que os Usuários entrem                     

nas filas e, assim, deixem que o Aplicativo guarde seus lugares; além de oferecer a oportunidade para Você colocar alertas para                     

avisar o seu respectivo lugar na fila e mostrar a hora em que Você será atendido.  

 

Ainda, o Serviços Whyline fornece aos Usuários a oportunidade de publicar suas opiniões e seus comentários sobre os                  

estabelecimentos credenciados; enviar sugestões, ideias, comentários, perguntas ou outras informações aos estabelecimentos            

credenciados; bem como interagir com outros Usuários e, assim, compartilhar informações sobre os locais visitados. Ao                

escrever, publicar, comentar, interagir ou compartilhar outras informações (os “Comentários no Aplicativo”), os Usuários              

devem respeitar as regras deste Termos de Uso, principalmente o item sobre a responsabilidade do Usuário.  

 

O acesso ao Serviço Whyline e a sua utilização são realizados de forma online e destinam-se ao uso interno e pessoal do                      

usuário, não sendo autorizada a sua utilização comercial pelo usuário.  

 

 

 

https://whyline.com/privacidade.pdf


2. COMO EU ACESSO O SERVIÇO WHYLINE? 

 

Qualquer Usuário pode baixar o Aplicativo. Todavia, a utilização do Serviço Whyline somente é permitida aos Usuários que se                   

cadastrarem no Aplicativo. 

 

O cadastro prévio no Aplicativo é realizado da seguinte forma: 

 
(i) por meio do oferecimento voluntário de informações sobre o Usuário, tais como nome, sobrenome, data de                

nascimento, endereço de e-mail, número de telefone, país de residência (as “Informações Pessoais”); 
(ii) por meio das aplicações terceiras de login unificado (single sign-on applications) como, por exemplo, Facebook,               

Twitter ou Google, desde que (a) a Whyline ofereça essa conexão, e (b) o Usuário concorde com o                  
compartilhamento de Informações Pessoais entre essa aplicação terceira e a Whyline. 

(iii) por meio do oferecimento de outras informações adicionais dependendo do tipo de estabelecimento que o               
Usuário deseja entrar na fila (“Informações Adicionais”).  

 
O Usuário deve fornecer à WHYLINE informações atualizadas, completas e precisas conforme estas sejam solicitados no                

momento do cadastro e durante o uso do Serviço Whyline.  

 

Além disso, Você também escolherá uma senha e um nome de usuário (login) para acessar o Serviço Whyline. O Usuário é                     

inteiramente responsável por manter a confidencialidade de sua senha, de seu login e de qualquer uso por terceiros não                   

autorizados. Os Usuários também são responsáveis por atualizar a senha de sua conta em intervalos regulares para manter a                   

confidencialidade contínua e o seu acesso limitado à sua conta. A WHYLINE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA                  

OU DANO RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO LOGIN, SENHA OU CONTA DO USUÁRIO.  

 

Todas as Informações Pessoais e Informações Adicionais fornecidas voluntariamente por Você no momento do cadastro estão                

sujeitas a medidas de segurança que impeçam o acesso, o uso e a divulgação não autorizados. Para saber mais sobre a forma                      

como a WHYLINE coleta e processa suas Informações Pessoais, por favor, acesse a nossa Política de Privacidade. 

 

Caso a WHYLINE detecte alguma conta feita a partir de informações incompletas, equivocadas, errôneas, enganosas, ou ainda,                 

que não possam detectar a sua identidade, a WHYLINE poderá automaticamente excluir a sua conta do Aplicativo e rescindir                   

esses Termos de Uso, de forma que Você não terá mais acesso ao Serviço Whyline. 

 

3. HÁ ALGUM SERVIÇO WHYLINE PAGO? QUAL?  

 

Não. Os serviços da Whyline são gratuitos. 

 

4. COMO POSSO CANCELAR O SERVIÇO WHYLINE? 

 

O Usuário tem o direito de solicitar o cancelamento do seu cadastro no Aplicativo a qualquer momento. Toda e qualquer                    
solicitação de cancelamento do acesso ao Serviço Whyline deverá, necessariamente, ser feita diretamente através do e-mail                
hello@WHYLINE.com.  
 

 

https://whyline.com/privacidade.pdf
mailto:hello@WHYLINE.com


Você está ciente de que o cancelamento do cadastro implica no cancelamento de seu acesso ao Serviço Whyline e sua                    

utilização. 

 

5. SOBRE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO WHYLINE 

 

Ocasionalmente, o Serviço Whyline pode estar indisponível por qualquer razão, incluindo, entre outros, a manutenção regular                

ou problemas técnicos. Através do Termos de Uso, Você entende e reconhece que o acesso ao Serviço pode ser interrompido,                    

suspenso, cancelado ou restringido, sem que tal situação responsabilize a WHYLINE pelos danos decorrentes de seu acesso aos                  

serviços. Além disso, a WHYLINE reserva-se o direito de encerrar contas, excluir ou editar o conteúdo (incluindo conteúdo de                   

terceiros) disponível no Serviço Whyline e no seu Aplicativo. 

 

6. O SERVIÇO WHYLINE PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS?  

 

A WHYLINE não vende produtos e nem fornece conteúdo ou serviços para crianças. Para usar o Serviço Whyline, você deve ter                     

ao menos 18 anos. No entanto, se você tiver ao menos 13 anos, você pode acessar o Serviço Whyline com representado pelo                      

seus pais, representantes ou tutores. Já as pessoas menores de 13 anos não podem acessar o Serviço Whyline em circunstância                    

alguma. Encorajamos a todos os pais, representantes ou adultos sob supervisão das crianças acessem a WHYLINE e a                  

participem ativa e cuidadosamente nas atividades que suas crianças fizerem na Internet, como por exemplo, vigiar os serviços                  

on-line que as crianças possam utilizar, verificar as informações que eles tenham acesso, seja quando visitem a WHYLINE ou                   

qualquer outro site de terceiros, bem como a ensiná-los a proteger as próprias informações pessoais enquanto eles estão                  

online.  

 

7. SOBRE A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

A privacidade de suas informações pessoais é muito importante para nós. Confira a nossa Política de Privacidade, que também                   

regulamenta o uso do Serviço, para entender nossas práticas. 

 

8. SOBRE OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAR O SERVIÇO WHYLINE 

 

O Usuário deverá ser responsável pela obtenção e manutenção de todo o hardware e outro equipamento necessário para o                   

acesso e o uso do Serviço Whyline e, assim, os Usuários devem arcar com todos os encargos relacionados com a sua utilização e                       

manutenção dos equipamentos. 

 

9. QUAIS SÃO OS DIREITOS DA WHYLINE SOBRE O SERVIÇO? 

 

As informações incluídas no Serviço Whyline, incluindo, dentre outros, textos ou cópias, gráficos, desenhos, logotipos, ícones de                 

botões, imagens, áudio e vídeo clipes, downloads e software (coletivamente, “Conteúdo”) são de propriedade da WHYLINE ou                 

de seus provedores de conteúdo autorizados, bem como são protegidos pela legislação brasileira. Ao aceitar estes Termos de                  

Uso, você concorda em não reproduzir, distribuir, modificar, remover, excluir, aumentar, publicar, transmitir, criar trabalhos               

derivados, ou de qualquer forma explorar o Conteúdo, no todo ou em parte ou autorizar outros a fazê-lo.  

 

https://whyline.com/privacidade.pdf


 

Ao utilizar o Serviço, o Usuário concorda em não violar ou infringir qualquer direito autoral, patente, segredo comercial,                  

identidade comercial ou qualquer outro direito de propriedade intelectual. O Usuário reconhece que todo o conteúdo                

distribuído é uma obra original ou um modelo fornecido pela WHYLINE.  

 

A WHYLINE não controla os materiais disponibilizados por terceiros através do Serviço Whyline e não tem obrigação de                  

monitorar o conteúdo usado em relação com o Serviço Whyline para evitar a inclusão de conteúdo ilegal ou inadmissível. No                    

entanto, a WHYLINE respeita os direitos autorais de terceiros e não permite que materiais que infrinjam os direitos autorais de                    

outra pessoa permaneçam no Serviço Whyline. Se você acredita que seu trabalho foi copiado de uma forma que constitua                   

violação de direitos autorais, por favor, nos comunique no endereço disposto no final deste documento.  

 

10. LICENÇA E ACESSO AO SERVIÇO  

 

A WHYLINE lhe concede uma licença limitada, revogável, não exclusiva e intransferível para acessar e fazer uso pessoal do                   

Serviço Whyline e não para fazer download (exceto para o armazenamento no cache do site) ou modificar qualquer parte do                    

Serviço, exceto com o consentimento expresso por escrito da WHYLINE. Esta licença não permite a revenda ou uso comercial                   

do Serviço Whyline ou dos conteúdos deste, nem qualquer coleta e uso de listas, descrições ou preços de produtos ou                    

negócios, nem qualquer uso derivado do Serviço Whyline ou do conteúdo deste, nem qualquer download ou cópia de                  

informações de conta para o benefício de outro comerciante. Você não pode usar redes, robôs, técnicas avançadas de extração                   

de dados ou outros dispositivos ou programas automatizados para catalogar, baixar ou reproduzir, armazenar ou distribuir o                 

conteúdo disponível no Serviço Whyline. Você concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar o                 

Serviço Whyline ou qualquer parte para qualquer finalidade (seja comercial ou gratuita) sem o expresso consentimento por                 

escrito da WHYLINE. É proibido enquadrar ou utilizar técnicas de enquadramento (framing) para incluir qualquer marca                

comercial, logotipo ou informações de propriedade (incluindo imagens, texto, design de página ou formulário) do Serviço                

Whyline sem o expresso consentimento por escrito da WHYLINE. É proibido usar meta tags ou qualquer outro "texto oculto"                   

que utilize o nome ou as marcas comerciais do Serviço sem o expresso consentimento por escrito da WHYLINE. Qualquer                   

violação da licença acima resultará no cancelamento automático da licença concedida pela WHYLINE.  

A WHYLINE permite que Você crie um link de hipertexto para a WHYLINE e para o Serviço Whyline, desde que o link não                       

apresente a WHYLINE, ou seus produtos e serviços de maneira falsa, enganosa, depreciativa ou ofensiva. A WHYLINE e                  

reserva-se o direito de inabilitar qualquer link para qualquer site que acreditemos que tenha conteúdo escandaloso, ofensivo,                 

obsceno, difamatório ou impróprio ou que, na opinião exclusiva da WHYLINE, afete negativamente a boa vontade da Whyline                  

ou qualquer marca comercial ou marca de serviço da WHYLINE ou de suas afiliadas ou provedores de conteúdo. Você não pode                     

usar qualquer logotipo da WHYLINE ou outro gráfico ou marca comercial própria como parte do link sem a expressa permissão                    

por escrito da WHYLINE. 

 

Para operar e fornecer nosso Serviço Whyline, você concede à WHYLINE uma licença mundial, não exclusiva, livre de royalties,                   

sublicenciável e transferível para usar, reproduzir, distribuir, criar trabalhos derivados de, traduzir, exibir e executar a                

informação (incluindo o conteúdo) que carregar, remitir, armazenar, enviar ou receber através do nosso Serviço Whyline. Os                 

direitos concedidos por esta licença destinam-se para operar e fornecer nossos Serviços (por exemplo, dentre outros fins, para                  

mostrar sua foto de perfil e estado, transmitir suas mensagens, armazenar suas mensagens não entregues em nossos                 

servidores por até 30 (trinta) dias enquanto tentamos entregá-los e qualquer outro ponto descrito na nossa Política de                  

Privacidade).  

 

11. QUAIS SÃO AS MINHAS RESPONSABILIDADES? E AS RESPONSABILIDADES DA WHYLINE?  

 



 

Independente da realização do cadastro, Você é exclusivamente responsável pelo uso do Aplicativo e deverá respeitar as regras                  

destes Termos de Uso, bem como a legislação aplicável. 

 

As informações apresentadas no Aplicativo são meramente ilustrativas. Ao utilizar essas informações, Você assume todo e                

qualquer risco, não podendo a WHYLINE ou seus fornecedores serem responsabilizados por eventuais imperfeições nas filas e                 

espera.  

 

A WHYLINE NÃO ENDOSSA, GARANTE, VERIFICA, PATROCINA OU RESPONSABILIZA-SE, DE FORMA ALGUMA, PELA EXATIDÃO,              

ATUALIZAÇÃO, PRECISÃO, ADEQUAÇÃO, INTEGRIDADE OU VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO APLICATIVO           

DE FORMA QUE VOCÊ ISENTA A WHYLINE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE NESSE SENTIDO. QUALQUER ACIDENTE, DANO,               

RECLAMAÇÃO OU INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO DO SERVIÇO WHYLINE EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES             

DISPOSINIBILIZADAS POR ELA NÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA WHYLINE. 

 

O Serviço Whyline não envolve a prestação de quaisquer serviços de consultoria. Nenhuma funcionalidade do Serviço Whyline                 

deve ser entendida como aconselhamento ou consultoria a respeito das atividades praticadas por Você. A WHYLINE não será                  

responsável por qualquer consequência de decisões que Você tomar em relação a suas atividades, ainda que tenham como                  

base as análises e simulações realizadas pelo Serviço Whyline.  

 

A WHYLINE, suas afiliadas, parceiras, empregados ou colaboradores não serão, em hipótese alguma, responsabilizadas por               

danos diretos ou indiretos que resultem de, ou que tenham relação com o acesso, uso ou a incapacidade de acessar ou utilizar                      

o Aplicativo e o Serviço Whyline. 

 

TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS INERENTES AO AMBIENTE DA INTERNET, A WHYLINE, NÃO SE RESPONSABILIZA PELAS                

FALHAS DE ACESSO OU NAVEGAÇÃO NO APLICATIVO DECORRENTES DE CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE E               

CONTROLE, TAIS COMO INTERRUPÇÕES OU SUSPENSÕES DE CONEXÃO, TRANSMISSÕES DE COMPUTADOR INCOMPLETAS OU             

QUE FALHEM, BEM COMO POR FALHA TÉCNICA DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO MAU                 

FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO DE QUALQUER REDE, HARDWARE OU SOFTWARE DO USUÁRIO, FALHAS NA INTERNET EM              

GERAL, QUEDAS DE ENERGIA, MAU FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO E/OU FÍSICO DE QUALQUER REDE DE TELECOMUNICAÇÕES.              

A INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À INTERNET OU AO APLICATIVO (INCLUINDO OS CASOS DE PARALISAÇÕES PROGRAMADAS               

PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DE CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS WHYLINE), ASSIM COMO QUALQUER             

INFORMAÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA FORNECEDIDA PELO APLICATIVO E QUALQUER FALHA HUMANA, TÉCNICA OU DE              

QUALQUER OUTRO TIPO NO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO SERÃO CONSIDERADAS            

RESPONSABILIDADE DA WHYLINE. A WHYLINE SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PROVENIENTE DE TAIS FATOS              

E/OU ATOS. 

 

O Usuário pode usar endereços de e-mail e números de telefone celular durante a operação normal do Serviço Whyline a fim                     

de afirmar, informar, agradecer, comercializar ou comunicar-se com outros Usuários, através dos Comentários no Aplicativo.               

Caso a WHYLINE forneça qualquer endereço de e-mail ou número de telefone móvel de um Usuário, o Usuário não poderá                    

registrar, salvar, adicionar a quaisquer listas de marketing e nem usar tais informações fora do Serviço Whyline.  

 

A WHYLINE pode fornecer programas de comercialização e fidelidade para o Usuário que utiliza os endereços de e-mail e                   

números de telefone móvel registrados pelo Usuário. A WHYLINE reserva-se o direito de suspender qualquer endereço de                 

e-mail ou número de telefone móvel registrados no seu sistema para qualquer finalidade fora do Serviço, ou que não seja                    

 



conforme de acordo com as finalidades deste Termos de Uso. O Usuário não pode "capturar" endereços de e-mail ou números                    

de telefone móvel fora de qualquer função que possa ser incluída no Serviço, e concorda em não transmitir qualquer                   

mensagem (seja e-mail, mensagem de texto/SMS ou outros) para um destinatário final que não tenha aceitado expressamente                 

receber tais mensagens (ou seja, que não tenha "optado por participar") ou que posteriormente tenha retirado seu aceite (ou                   

seja, que tenha se "excluído").  

 

A WHYLINE reserva-se o direito, mas não está obrigada, a remover ou editar os Comentários no Aplicativo dos Usuários.                   

Todavia, a WHYLINE não revisa regularmente o conteúdo publicado. Você é o único responsável de seus Comentários no                  

Aplicativo no Serviço Whyline e das comunicações (incluindo mensagens de e-mail e mensagens de texto/SMS) e aceita que a                   

WHYLINE não será responsável por qualquer conteúdo que pertença a Você ou a outros Usuários que sejam disponibilizados                  

durante o uso do Serviço Whyline. Aliás, você concorda em utilizar o Serviço Whyline apenas para fins lícitos e sempre sujeito a                      

estes Termos de Uso.  

 

12. QUAIS SÃO AS PRÁTICAS CONSIDERADAS PROIBIDAS PELA WHYLINE? 

 

As categorias de conteúdos proibidos abaixo são exemplos e não pretendem ser exaustivas. Sem limitação, está proibido                 

publicar no Serviço Whyline ou transmitir através do Serviço Whyline (inclusive por e-mail ou mensagem de texto/SMS)                 

qualquer conteúdo que:  

 

● Seja ilegal. O Usuário usará o Serviço Whyline apenas com fins lícitos. O Usuário não deve publicar ou                  
transmitir através da WHYLINE qualquer material que viole ou infrinja de alguma forma os direitos de                
terceiros ou as leis da República Federativa do Brasil.  

 

● Seja ameaçador, abusivo, difamatório, vulgar, obsceno, profano ou censurável, invasivo à privacidade ou             
que viole o direito da imagem. 

 

● Incentive um comportamento que constituiria uma ofensa criminal, ou que de algum modo viole qualquer               
lei.  

 

● Sem a prévia aprovação expressa da WHYLINE, contenha publicidade ou qualquer solicitação em relação a               
produtos ou serviços.  

 

Não será permitido qualquer comportamento de um Usuário que, a critério da WHYLINE, restrinja ou iniba qualquer outro                  

Usuário de usar ou desfrutar da WHYLINE.  

 

O Usuário aceita e se compromete a não publicar ou transmitir qualquer conteúdo que contenha:  

 

● Vírus informáticos ou qualquer outro código de computador, arquivos ou programas projetados para              
interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software de computador ou hardware ou              
equipamento de telecomunicações.  

 

● Qualquer publicidade, materiais promocionais, serviços de terceiros, mensagens não desejadas, "spam",           
e-mail em cadeia, “esquemas de pirâmide”, campanhas políticas ou qualquer outra forma de solicitação              
para uma empresa, campanha ou a organização que não seja diretamente propriedade do Usuário do               
Serviço Whyline.  

 



 

O Usuário pode usar o Serviço para transmitir conteúdo sobre e/ou para quaisquer estabelecimentos credenciados, através dos                 

Comentários no Aplicativo (por exemplo, quando o usuário promove um local que foi aberto recentemente).  

 

Ainda, o Usuário também concorda em não acessar o Serviço por meios fraudulentos ou atividades que incluam, por exemplo,                   

robôs, spiders ou scrapers (ou "bots").  

  

13. SOBRE AS INFORMAÇÕES DE ESTATÍSTICAS  

 

A WHYLINE pode, periodicamente, fornecer informações estatísticas ao Usuário relativas ao Serviço Whyline. O Usuário só                

pode utilizar ou divulgar essas informações a terceiros para manter registros internos. O Usuário não pode usar tais                  

informações e não pode divulga-las a terceiros e nem vender ou revender estas informações para fins lucrativos.  

 

14. SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS WHYLINE 

 

A WHYLINE pode, ocasionalmente, disponibilizar atualizações para todos os usuários do Serviço, sem custo ou taxas adicionais,                 

a exclusivo critério WHYLINE. "Atualizações" significa quaisquer atualizações, melhorias ou correções de erros do Serviço               

Whyline. Sem prejuízo do estipulado nestes Termos de Uso, a WHYLINE não estará obrigada a continuar produzindo ou                  

liberando novas versões do Serviço ou atualizações deste.  

 

15. QUAIS SÃO AS GARANTIAS SOBRE O SERVIÇO WHYLINE?  

 

A WHYLINE não faz representações ou garantias de seus serviços, hardware de terceiros ou redes de telecomunicações                 

utilizadas para prestar o Serviço da Whyline. A WHYLINE não garante que o Serviço Whyline, a informação, o conteúdo ou os                     

materiais fornecidos sejam totalmente seguros, ininterruptos ou livres de erros.  

 

16. SOBRE AS ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO  

 

A WHYLINE reserva-se o direito de fazer alterações no Serviço Whyline e nestes Termos de Uso a qualquer momento e que                     

sempre tais atualizações serão publicadas aos Usuários. Se você continua usando o Serviço, após tal notificação, entendemos                 

que você aceitou tais alterações. Recomendamos que você verifique o Serviço e estes Termos de Uso periodicamente para                  

tomar conhecimento de qualquer atualização ou alteração.  

  

17. OS USUÁRIOS PODEM SER INDENIZADOS? E A WHYLINE? 

 

O Usuário concorda em não reclamar à WHYLINE por danos e perdas, caso o Usuário viole estes Termos de Uso concorda em                      

indenizar a WHYLINE, seja seus empregados, diretores, colaboradores, subsidiárias, agentes, afiliadas e parceiros comerciais ou               

licenciantes, contra reclamações, danos e obrigações, perdas, responsabilidades, custos, dívidas e despesas, incluindo arcar              

com honorários razoáveis de advogados, resultantes de qualquer violação destes Termos de Uso.  

 



 

18. LINKS PARA SITE DE TERCEIROS  

 

O Serviço Whyline pode, ocasionalmente, fornecer links para websites de terceiros. Estes links permitem que você saia do                  

Serviço, dessa forma, você será o único responsável por deixar o Serviço. Os serviços web vinculados aos oferecidos pela                   

WHYLINE não estão sob o controle da WHYLINE e a WHYLINE não é responsável pelos conteúdos de qualquer outro website                    

vinculado e nem de qualquer link incluído em websites vinculados. A WHYLINE não é responsável por examinar ou avaliar esses                    

serviços web, bem como não é afiliada às ofertas, aos conteúdos ou às práticas destes serviços web de terceiros.  

 

19. O QUE MAIS EU TENHO QUE SABER SOBRE ESSES TERMOS DE USO? 

 

Ao acessar o Serviço, você aceita que estes Termos de Uso serão regidos e interpretados em conformidade com as leis da                     

República Federativa do Brasil. Quaisquer controvérsias resultantes destes poderão solucionadas na Comarca de São Paulo,               

Estado de São Paulo.  

 

A WHYLINE reserva-se o direito de fazer alterações no Serviço, nas políticas e nestes Termos. Se for determinado que qualquer                    

parte destes Termos é inválida, nula ou inexequível por qualquer motivo, essa parte será considerada divisível ou limitada ao                   

mínimo necessário. O restante destes Termos permanecerá e estará em pleno vigor e efeito.  

 

A WHYLINE reserva-se o direito de cancelar a conta de qualquer Usuário que seja objeto de três ou mais avisos de suposta                      

violação de direitos autorais, conforme descrito acima.  

 

20. INFORMAÇÕES DE CONTATO DA WHYLINE:  

E-mail: Hello@whyline.com 

Telefone: +55 (21) 8101-7777 

Whyline Brasil Licenciamento de Software EIRELI 

Rua Ramos Batista 444, andar 2, Vila Olimpia, São Paulo, SP 04.552-020 

ESTES TERMOS VIGORAM A PARTIR DE – 27 de dezembro de 2018. 

 

 

 

mailto:Hello@whyline.com

