TERMOS E CONDIÇÕES: MEGA BOLSA ATENEU
Os seguintes termos se aplicam a todo e qualquer conteúdo da plataforma sob o domínio
www.fate.edu.br/megabolsaateneu/ bem como a qualquer correspondência feita por e-mail
estabelecida entre o MEGA BOLSA ATENEU e seus usuários.
Ao usar este site, o usuário deverá ler e certificar-se que aceita sem restrições todos os termos aqui
descritos, independente do usuário ter feito registro no site. Se você não concorda com alguns
destes termos, não o utilize.
O MEGA BOLSA ATENEU poderá revisar os termos e condições aqui descritos a qualquer momento,
sem aviso prévio.
O MEGA BOLSA ATENEU foi criado pela Sociedade Educacional Edice Portela Ltda., regularmente
inscrita no CNPJ/MF nº 41.548.546/0001-69, sede a Av. Coletor Antonio Gadelha 621, Messejana,
Fortaleza-CE, doravante denominado neste ato simplesmente “MEGA BOLSA ATENEU”.
A ACEITAÇÃO DESSES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À
UTILIZAÇÃO DO SITE.
1. DO REGISTRO DE USUÁRIOS
Para que os usuários possam ter acesso a MEGA BOLSA ATENEU nas unidades da Faculdade Ateneu é
necessário que o interessado faça seu cadastro, para tanto, ele concorda em:
1.1.

Fornecer informações verídicas no preenchimento do formulário de cadastro;

1.2 Manter o cadastro sempre atualizado para que o MEGA BOLSA ATENEU possa entrar em contato.
1.3 O usuário outorga ao MEGA BOLSA ATENEU o direito de armazenar em banco de dados, para
posterior consulta e análise, as informações disponibilizadas no cadastro no site, e utilizá-las para o
desenvolvimento e oferta de benefícios ou serviços aos participantes, próprios ou de seus
fornecedores e/ou parceiros.
1.4 Caso o Usuário seja um menor de idade, para poder acessar e/ou utilizar os Serviços, o mesmo
deverá obter autorização de seus pais, tutores ou representante legal, a fim de permitir seu acesso
e/ou utilização tornando-se plenamente responsáveis quanto a todos os atos praticados pelo menor,
assim como quanto aos conteúdos e serviços acessados e/ou utilizados pelo menor.
2.

DA APROVAÇÃO DA BOLSA

A concessão do MEGA BOLSA ATENEU está sujeita a análise, comprovação de documentos e
aprovação pelo setor NAF – Núcleo de Apoio Financeiro.

3.

DA PRIVACIDADE

O usuário autoriza o MEGA BOLSA ATENEU a:
a) Compartilhar as informações de seu cadastro com empresas e/ou sites que com ela mantenham
relação comercial e cujo acesso a tais informações seja importante para o desenvolvimento e/ou
manutenção de serviços ou benefícios aos participantes, desde que tais parceiros e empresas
aceitem integralmente o mesmo compromisso de sigilo e confidencialidade assumido pelo MEGA
BOLSA ATENEU;
b) Enviar e-mails para o endereço eletrônico informado pelo participante no ato de seu
cadastramento;
c) Qualquer conteúdo enviado ao MEGA BOLSA ATENEU, incluindo as informações que identifiquem
você pessoalmente, será considerado como não confidencial e não proprietário. O MEGA BOLSA
ATENEU passa a deter o direito de copiar, exibir, distribuir, incorporar ou usar tal conteúdo (o que
inclui todos os dados, imagens, sons e textos associados) para todo e qualquer propósito, seja ele
comercial ou não.
4.

DA RESPONSABILIDADE

O MEGA BOLSA ATENEU procura assegurar que toda informação disponível no site esteja correta,
mas não garante a exatidão ou a integralidade de qualquer conteúdo divulgado no site. O conteúdo
ou os preços divulgados no site poderão sofrer alterações sem qualquer aviso prévio.
5.

CONTATO

Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações com relação aos Termos e Condições, acesse FALE
COM O MEGA BOLSA.

