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É com imenso prazer que o site www.soucompetidor.com.br, apresenta a você
a nossa política e regras para uso do site, assim como dos serviços oferecidos
pela nossa empresa.
1.SERVICOS
a.Disponibilizar informações de eventos esportivos aos usuários de
internet.
b.Permitir aos usuários de internet, gerarem um cadastro virtual no site.
c.Permitir aos usuários de internet, se inscreverem, de modo on-line, em
eventos esportivos, disponíveis no site SouCompetidor
2.PRODUTOS
site SouCompetidor, oferece aos usuários de internet, a possibilidade de
compra de produtos esportivos, desde que disponíveis no site
SouCompetidor.
3.RESPONSABILIDADE DO SITE
a.Administrar os dados virtuais, dos usuários do site ajudando-os em
dúvidas e no processo de inscrição de eventos esportivos, disponíveis
no site.
b.Ao final do processo de inscrição on-line de um evento esportivo, o site
tem a obrigação de entregar um relatório ao organizador do evento,
com a situação de todas as inscrições feitas pelo site.
4.EXCLUSAO DE RESPONSABILIDADE DO SITE
a.site SouCompetidor NAO se responsabiliza pela realização dos
eventos divulgados.
b.Cabe ao usuário do site, pesquisar a qualidade e veracidade das
informações
5.ANUNCIOS PUBLICITARIOS
a.site SouCompetidor NAO se responsabiliza pelos serviços ou produtos
oferecidos pelas empresas que anunciam em nosso espaço
publicitário.
b.Cabe ao usuário do site, pesquisar a qualidade e veracidade das
informações.
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6.USO LEGAL E CONSCIENTE DO SITE
a.É de sua responsabilidade, utilizer o site SouCompetidor com
consciência e legalidade.
b.Será considerado falsidade ideological, se o usuário utilizer o site
SouCompetidor com informações pessoais falsas.
7.PRIVACIDADE DOS SEUS DADOS
a.site SouCompetidor, em hipótese nenhuma, divulga os dados pessoais
dos atletas a terceiros.
b.Apenas o site e o organizador do evento possuem acesso aos dados
pessoais dos atletas.
8.LOCAL
a.Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara-SP, para dirimir qualquer
divergencia oriunda deste documento.
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