Seja bem vindo ao website da Amigos do Parque!

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO WEBSITE DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PARQUE
NACIONAL DA TIJUCA

Os presentes termos e condições de uso (“Termos e Condições de Uso” ou “Instrumento”)
regulamentam o acesso e a utilização do website www.amigosdoparque.org.br (“Website”) da
Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca (“Amigos do Parque” ou “Associação”),
associação de direito privado, sem finalidades lucrativas ou econômicas, com sede fiscal e foro
na Rua da Quitanda, nº 20 E24, bloco A, 301 – parte, Centro, CEP 20.011-030, Rio de Janeiro, RJ,
e sede administrativa no Parque Lage, na Rua Jardim Botânico, nº 414, Jardim Botânico, CEP
22.451-000, Rio de Janeiro, RJ.
Você, usuário do Website (“Usuário”), deverá ler e aceitar, plenamente e sem reservas, os
seguintes termos e condições destes Termos e Condições de Uso:
1. MISSÃO DA AMIGOS DO PARQUE
A Amigos do Parque foi criada em 1999 e tem como missão, em síntese, a colaboração para a
preservação, proteção e promoção da natureza e cultura do Parque Nacional da Tijuca (“Parque
Nacional da Tijuca” ou “Parque”). Inspirar e conectar pessoas, ideias e estratégias de
desenvolvimento com o Parque, ativando seu potencial natural e cultural e seus serviços
ecossistêmicos é, para a Amigos do Parque, um meio de colaborar com o bem viver na cidade.
Se desejar conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a história da Amigos da Parque, consulte
a seção “Quem Somos” em nosso website.

2. CONTEÚDO E PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todo o conteúdo e material disponibilizados no Website (“Conteúdo”), incluindo, mas não se
limitando a, textos, ilustrações, logotipos, sons, marcas e fotografias, são de propriedade da
Amigos do Parque ou dos seus licenciadores/autorizadores e estão protegidos pelas leis de
direitos autorais e de propriedade industrial.
O Usuário se obriga a respeitar os direitos de propriedade intelectual sobre todo o Conteúdo do
Website. Qualquer reprodução do Conteúdo pelo Usuário sem a prévia e expressa anuência da
Amigos do Parque ou de seus licenciantes/autorizadores o sujeitará às penalidades legais
cabíveis.
O objetivo primordial do Website é fornecer ao Usuário e a todos aqueles que se interessem
pelo trabalho da Amigos do Parque e que queiram contribuir para a preservação e melhoria do
Parque Nacional da Tijuca um canal de comunicação com informações atualizadas sobre suas
atividades e promover uma sinergia cada vez maior entre o Parque e toda a comunidade que o
cerca.
A Amigos do Parque não aceitará: (i) a criação de nome de Usuário e/ou o envio pelo Usuário
de mensagem que viole direitos de terceiros, que contenha imagens e/ou textos com conteúdo
de cunho pornográfico, pedófilo, racista, violento, ameaçador, ou ainda ofensivo à honra, à vida
privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, à reputação, ou de qualquer maneira
ofensivo ou contrário à legislação brasileira, de um modo geral e, em especial, às leis de
propriedade intelectual, à ordem, à moral e aos bons costumes; (ii) a inserção de conteúdo
malicioso que danifique ou possa vir a danificar o Website, ou mesmo que possa interferir no
seu bom funcionamento; e (iii) a utilização do Website para fins estranhos àqueles para os
quais foi criado e desenvolvido.
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3. PRIVACIDADE E CADASTRO
A Amigos do Parque manterá o respeito à privacidade e guardará sigilo sobre os dados
(“Dados”) do Usuário, salvo por ordem judicial, na forma da lei.
O Usuário deverá ser, obrigatoriamente, maior de 18 (dezoito) anos e gozar de plena
capacidade civil, nos termos da legislação civil brasileira.
O Usuário que desejar entrar em contato com a Amigos do Parque através do canal “Fale
Conosco” do Website deverá inserir seus dados pessoais, a saber, nome, e-mail e telefone, e
redigir sua mensagem nos campos indicados. Sua mensagem é bem vinda!
Para contribuir para a Amigos do Parque através do Website, seja de forma pontual (no caso de
Doador e de Empresa Amiga do Parque) ou recorrente (no caso de Associado), o Usuário deverá
criar uma conta no Website e realizar um cadastro (“Cadastro”), a partir do correto
preenchimento das informações solicitadas.
O Usuário que desejar se tornar um Amigo do Parque na forma de “Associado Amigo do
Parque” deverá escolher a periodicidade de contribuição pretendida (se mensal ou anual) e
clicar no respectivo círculo em branco ao lado da modalidade desejada. Em seguida, deverá
clicar no ícone “Quero me Associar”, logo abaixo da subcategoria de associado e periodicidade
de pagamento escolhidas.
O Usuário que desejar se tornar um Amigo do Parque na forma de “Doador Amigo do Parque”
deverá escolher o valor de doação pretendido e clicar no ícone “Quero Doar”, logo abaixo do
valor da respectiva doação.
Para a realização de Cadastro no Website como “Associado Amigo do Parque”, o Usuário
deverá inserir seu nome e endereço completos, CPF, números de telefone, e-mail, data de
nascimento e sexo.
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Caso o Usuário tenha optado pela subcategoria “Estudante” de “Associado Amigo do Parque”,
deverá inserir o número do seu documento de identificação de estudante e a instituição de
ensino.
O Usuário que se cadastrar no Website como “Doador Amigo do Parque” deverá informar se é
pessoa física ou jurídica.
Se pessoa física, deverá inserir seu nome e endereço completos, CPF, números de telefone, email, data de nascimento e sexo.
Se pessoa jurídica, deverá inserir seu nome e endereço completos, razão social, CNPJ, números
de telefone e e-mail.
O usuário poderá demonstrar interesse em receber notícias da Amigos do Parque por e-mail
e/ou em ser voluntário do Parque Nacional da Tijuca clicando no quadrado em branco ao lado
da opção que lhe interessar.
Em seguida, o Usuário deverá criar uma senha para a sua conta, caso ainda não tenha uma
conta criada anteriormente no Website. Se já tiver uma conta, basta inserir a senha
correspondente.
Um demonstrativo do pedido será disponibilizado ao Usuário no canto esquerdo inferior da
tela, com o plano escolhido, valor da contribuição associativa ou doação, subtotal e total da
quantia equivalente à opção selecionada.
Após a conferência do seu pedido, o Usuário deverá inserir os dados do seu cartão de crédito
para fins de pagamento da respectiva contribuição associativa ou doação, a saber, nome
impresso no cartão de crédito, número, mês e ano de validade e código de segurança do
cartão.
O Usuário deverá então clicar em “Salvar”, quando será remetido a uma mensagem contendo
um resumo do pedido, que deverá ser conferido atentamente pelo Usuário.
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Depois de conferir o resumo, se estiver de acordo, o Usuário deverá ler com atenção os
“Termos e Condições de Uso do Site” e clicar no quadrado em branco ao lado do respectivo
termo para expressar sua concordância. O Usuário que optou pela opção “Associado Amigo do
Parque” deverá também ler com atenção o “Termo de Associado” e, se estiver de acordo,
clicar no quadrado em branco ao lado do respectivo termo para expressar sua concordância.
Após a conferência do pedido, o Usuário deverá clicar em “Confirmar”, a fim de confirmar a
compra. Caso deseje alterar seu pedido, basta que o Usuário clique em “Voltar” e insira os
dados necessários novamente.
Quaisquer dúvidas sobre o “Termo de Associado” poderão ser esclarecidas diretamente com a
Amigos do Parque, em qualquer uma das formas de contato disponibilizadas no Website. Será
um prazer falar com você!
Na sequência, o Usuário será remetido à tela de confirmação de recebimento do pedido, onde
constará o número do pedido, a data, o total cobrado e o método de pagamento escolhido,
além do resumo dos detalhes do pedido (plano escolhido, subtotal, método de pagamento e
valor total) e dos detalhes do cliente (e-mail, número de telefone, nome e endereço de
cobrança).
Todo o processamento dos pagamentos realizados no Website será realizado pela empresa
Vindi Tecnologia e Marketing Ltda EPP (“Vindi”), por meio de solução de pagamento que
possibilita transações eletrônicas por meio de formas de pagamento diversas.
A Vindi possui os seus próprios termos de uso e política de privacidade, disponibilizados no
website www.vindi.com.br, que se aplicarão às transações correspondentes aos pagamentos de
contribuições associativas e doações realizados no Website.
O Usuário que desejar se tornar um Amigo do Parque na categoria de “Empresa Amiga do
Parque”, deverá preencher e enviar o formulário próprio que estará disponível no Website,
clicando no ícone “Quero Me Associar” abaixo da subcategoria de interesse. O Usuário deverá

5

inserir no formulário o nome da empresa, nome completo e cargo da pessoa de contato, email, telefone, município, ramo de atividade, quantidade de funcionários e website.

O formulário será submetido à análise da Amigos do Parque para fins de aceitação como
associada. Não serão aceitas empresas que não se coadunem com os objetivos e os princípios
da Associação e do Parque Nacional da Tijuca (para maiores informações, acesse a seção
“Quem Somos” ou o website www.parquedatijuca.com.br).
Caso aceita, a Empresa Amiga do Parque será comunicada formalmente e, caso seja mantido
seu interesse em fazer parte da Associação, deverá realizar o Cadastro e seguir todo o passo a
passo para pagamento indicado no Website.
Quando cabível, o Usuário poderá inserir algum comentário e/ou informação que considere
relevante nos campos destinados a “Comentário” e/ou “Informação Adicional”.
Tanto a Amigos do Parque quanto a Vindi se comprometem a manter o mais absoluto sigilo
com relação a quaisquer dados do Usuário. Salvo mediante a expressa e prévia autorização do
Usuário ou por força de ordem judicial, seus dados não serão divulgados a terceiros e serão
utilizados unicamente para possibilitar a comunicação entre a Amigos do Parque e o Usuário
e/ou para possibilitar a efetivação das contribuições associativas e doações.
O Usuário é integralmente responsável pela inserção de forma correta e completa e pela
atualização de seus dados no Website, bem como pela manutenção de seu nome de usuário e
senhas de acesso ao Website de forma confidencial e segura, o que afasta qualquer
responsabilidade da Amigos do Parque sobre dados de Usuário que estejam equivocados,
incompletos e/ou desatualizados. O Usuário deverá se esforçar para criar uma senha
alfanumérica complexa, que não deve ser divulgada a ninguém, e poderá, a qualquer tempo,
alterar seus dados cadastrais no ícone “Editar Dados Pessoais”, na seção “Espaço do Amigo”.
Para maiores informações sobre as categorias e subcategorias, direitos e deveres dos
Associados, acesse o Termo de Associado, na seção “Seja um Amigo do Parque”.
6

Uma vez confirmada a transação eletrônica de pagamento, as contribuições associativas e
doações efetuadas à Amigos do Parque não serão devolvidas ao Usuário.
4. LINKS DE WEBSITES DE TERCEIROS
No Website o Usuário encontrará um link de acesso ao website do Parque Nacional da Tijuca –
“Parque” (www.parquedatijuca.com.br), cujo conteúdo é de inteira responsabilidade do
Parque, bem como outros links que possam ser de seu interesse. A Amigos do Parque se exime
de qualquer reponsabilidade sobre o conteúdo e a manutenção do website do Parque ou de
quaisquer links de terceiros que possa vir a disponibilizar no Website, sendo seu acesso e
utilização por conta e risco do Usuário, que estará sujeito às regras de uso e políticas de
privacidade de cada website disponibilizado nos mencionados links.
5. ALTERAÇÕES
O presente Instrumento, bem como o Website e seu conteúdo, serão alterados e/ou
atualizados pela Amigos da Parque sempre que necessário, a seu exclusivo critério e sem
comunicação prévia ao Usuário, razão pela qual recomenda-se a visitação periódica do Website
pelo Usuário e a leitura deste Instrumento na data de seu acesso.
6. ACEITAÇÃO
Antes de finalizar qualquer transação de pagamento a ser realizada no Website, o Usuário
deverá ler com atenção estes Termos e Condições de Uso que estarão disponibilizados no
Website sempre em sua versão mais atual, clicar no campo em branco ao lado de “Concordo
com os Termos e Condições de Uso” e aceitar de forma plena e irrestrita todos os seus termos e
condições.
O presente Instrumento e as alterações que venham a ser neste realizadas terão valor de
contrato, passando a regular a relação entre a Amigos do Parque e o Usuário no que diz
respeito ao acesso e utilização do website www.amigosdoparque.org.br.
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A violação a qualquer regra deste Instrumento sujeitará o Usuário ao bloqueio e/ou exclusão de
sua conta no Website, a critério da Associação e sem necessidade de notificação prévia, além
das penalidades legais cabíveis e perdas e danos eventualmente apurados.
7. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
Os presentes Termos e Condições de Uso serão regidos e interpretados conforme as leis
vigentes da República Federativa do Brasil.
8. FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer
conflitos oriundos destes Termos e Condições de Uso que não possam ser solucionados de
forma amigável, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2016.

Agradecemos a leitura de nossos Termos e Condições de Uso.
Em caso de dúvidas ou sugestões, ligue ou escreva para nós (+55 21 2527-2397/
contato@amigosdoparque.org.br), ou acesse o canal “Fale Conosco” em nosso website.
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