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TERMOS DE USO E CONSENTIMENTO 

 

Através do presente instrumento, eu, aqui denominado (a) como 

TITULAR, estou ciente que ao continuar com o cadastro e concluí-lo, autorizo 

que o CORE-SP, aqui denominado como CONTROLADOR, inscrito no CNPJ 

sob n° 60.746.179/0001-52, colete e armazene meus dados, compartilhe com 

terceiros e mantenha registros para fins de controle de acesso, identificação e 

contato em caso de incidentes, de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, conforme disposto nos termos 

abaixo:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Dados Pessoais 

O Titular autoriza o Controlador a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar 

os seguintes dados pessoais, para os fins que serão relacionados na cláusula 

segunda: 

 

– Número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

– Endereço de e-mail; 

– Registro profissional emitido por este conselho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Finalidade do Tratamento dos Dados 

 

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para o atendimento 

das atividades finalísticas desta Autarquia Federal fiscalizadora do exercício 

profissional da representação comercial, e para o fornecimento de serviços de 

legítimo interesse do usuário.  

 

Dentre as atividades a serem realizadas com os dados coletados, 

impende destacar: 

 

- Cadastro e acesso à Área do Representante, que contém os dados 

cadastrados pelo Representante Comercial registrado nesta Autarquia; 

- Envio de e-mails informativos institucionais e orientativos a respeito das 

atividades e serviços disponibilizados por este Conselho Regional; 

- Cadastro em programas, cursos e palestras organizadas por este CORE-SP 

ou por terceiros com os quais se tem parcerias; 

 

A revogação do consentimento pode ser solicitada a qualquer momento, 

de maneira independente, conforme inciso IX do Artigo 18 da Lei n° 

13.709/2018, sem prejuízo das demais finalidades.  
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CLÁUSULA TERCEIRA 

Compartilhamento de Dados 

 

Eventualmente, o CONTROLADOR poderá realizar compartilhamento de 

dados com outros entes da Administração Pública, sendo dispensada por lei a 

autorização do seu titular, quando necessário à execução de políticas públicas 

previstas em leis, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou 

instrumentos congêneres. 

 

O CORE-SP, visando manter o legítimo interesse do representante 

comercial, realizará o compartilhamento do e-mail com empresas parceiras 

para envios de promoções e oportunidades comerciais, sem fins lucrativos para 

esta entidade. Tal compartilhamento poderá ser revogado a qualquer momento, 

mediante a solicitação de exclusão formalizada através dos canais de 

comunicação com o Encarregado de Dados, que interromperá o 

compartilhamento com as empresas parceiras. Está cláusula poderá ser 

atualizada a qualquer tempo adicionando os dados das empresas com quem 

seus dados serão compartilhados. Abaixo, é possível realizar a consulta das 

empresas com as quais os dados obtidos através do cadastro serão 

compartilhados: 

 

• ALLYA SERVICOS LTDA., com CNPJ 20.182.828/0001-15 – E-mail / 

Registro Profissional e CPF. 

 

Nos demais casos, o compartilhamento só ocorrerá após autorização 

expressa do titular, podendo ser por ele revogada a qualquer momento. A falta 

de consentimento para o compartilhamento de dados não anula o cadastro no 

site CORE-SP, que manterá todas as funcionalidades, deixando apenas o 

Titular de receber e-mails de instituições parceiras e de ser cadastrado em 

oportunidades e promoções visando seu legítimo interesse.  

 

CLÁUSULA QUARTA 

Responsabilidade pela Segurança dos Dados 

 

O CONTROLADOR se responsabiliza por manter medidas de 

segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais 

do Titular, comunicando ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar 

risco ou dano relevante, conforme dispõe o artigo 48 da Lei n° 13.709/2020. 
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CLÁUSULA QUINTA 

Término do Tratamento dos Dados 

 

Ao CONTROLADOR é permitido manter e utilizar os dados pessoais do 

Titular durante o período necessário às finalidades relacionadas nesse termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Direito de Revogação do Consentimento 

O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-

mail ou por carta escrita, conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n° 13.709/2020. 

O Titular fica ciente de que o CONTROLADOR poderá permanecer 

utilizando os dados para o atingimento das finalidades e competências 

previstas na Lei nº 4.886/65, em especial, o registro profissional, a fiscalização, 

a orientação, o julgamento e a regulamentação da representação comercial no 

âmbito do Estado de São Paulo, no exercício do poder de polícia delegado pela 

União Federal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Tempo de Permanência dos Dados Recolhidos 

O CONTROLADOR se obriga a zelar, manter e utilizar os dados 

pessoais do Titular por tempo indeterminado, até que cessem às finalidades 

para as quais os dados foram solicitados, ou até que seja solicitada a exclusão. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Vazamento de Dados ou Acessos Não Autorizados – Penalidades 

As partes poderão entrar em acordo, quanto aos eventuais danos 

causados, caso exista o vazamento de dados pessoais ou acessos não 

autorizados, e caso não haja acordo, o CONTROLADOR tem ciência que 

estará sujeita às penalidades previstas no artigo 52 da Lei n° 13.709/2018. 

 

CLÁUSULA NONA 

Atualização dos Termos de Uso e Consentimento 

 O CORE-SP se reserva o direito de atualizar este Termo de Uso e 

Consentimento a qualquer momento, desde que respeite os fundamentos da 

Lei Geral de Proteção de Dados e informe o usuário das alterações, garantindo 

os direitos previstos no art. 18 da Lei n° 13.709/2018.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

Deveres do Usuário / Titular de Dados na utilização da Área Restrita 

 

O CORE-SP oferece ao Titular uma Área Restrita que permite a 

navegação em seu conteúdo, que ficará hospedado em servidor próprio e que 
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hospeda diversas ferramentas e serviços para facilitar e agilizar a vida do 

Representante Comercial, sendo necessário observar alguns pontos de 

responsabilidade na sua utilização, conforme as orientações abaixo descritas.  

 

Cadastro 

O Titular declara e se responsabiliza pela veracidade de todos os dados 

por ele fornecidos à Área Restrita, no momento de seu Cadastro e em qualquer 

atualização posterior, ficando responsável, portanto, pela sua exatidão e 

autenticidade. 

É dever do Titular manter seus dados atualizados para a devida 

utilização da Área Restrita. 

Somente será permitido um único Cadastro por usuário, sendo 

necessário para sua efetivação o preenchimento de todos os campos exigidos 

no respectivo formulário. 

No momento do Cadastro, o Titular deverá informar o CPF/CNPJ, 

número de registro junto ao CORE-SP e o e-mail válido cadastrado no ato de 

registro profissional, responsabilizando-se exclusiva e pessoalmente pelo seu 

uso. 

Ao concluir o Cadastro, o Titular receberá uma mensagem do CORE-SP 

em seu e-mail cadastrado, solicitando a confirmação daquele e-mail informado. 

 

Utilização da Área Restrita 

O Titular reconhece que é responsável por quaisquer informações falsas 

que possam ser prestadas para a utilização da Área Restrita. O Titular isenta o 

CORE-SP de qualquer responsabilidade quanto à veracidade dos dados 

pessoais fornecidos por ele quando do uso da Área Restrita. 

O Titular reconhece, ainda, que estes Termos de Uso e Consentimento 

devem ser observados e fielmente cumpridos, sob pena de cancelamento e 

bloqueio de utilização da Área Restrita, sem prejuízo das demais medidas 

cabíveis, caso os mencionados Termos forem violados ou descumpridos. 

Registro e dados pessoais 

É dever do Usuário manter atualizados os dados pessoais fornecidos 

quando da utilização da Área Restrita. 
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O CORE-SP pode cancelar qualquer registro do Usuário, a qualquer 

momento e sem prévio aviso, assim que tiver conhecimento, e a seu exclusivo 

critério, se o Usuário descumprir, intencionalmente ou não, estes Termos e 

Condições de Uso, ou violar leis e regulamentos federais, estaduais e/ou 

municipais, ou violar os princípios legais, a moral e os bons costumes. 

Somente os usuários com seus registros ativos poderão utilizar a Área 

Restrita. 

 

Regras de conduta do Usuário 

O Usuário se compromete a não utilizar a Área Restrita para a publicação, 

criação, armazenamento e/ou divulgação de: 

I. Conteúdo abusivo, como textos, fotos e/ou vídeos que tenham caráter 

difamatório, discriminatório, obsceno, ofensivo, ameaçador, abusivo, 

vexatório, prejudicial, que contenha expressões de ódio contra pessoas 

ou grupos, ou que contenha pornografia infantil, pornografia explícita ou 

violenta, conteúdo que possa ser danoso a menores, que contenha 

insultos ou ameaças religiosas ou raciais, ou que incentive danos morais 

(incluindo os corporais) e patrimoniais, ou que possa violar qualquer 

direito de terceiro, notadamente os direitos humanos. 

II. Banners publicitários e/ou qualquer tipo de comércio eletrônico que seja 

considerado ilícito, assim entendidos os que sejam contrários à 

legislação ou ofendam direitos de terceiros. 

III. Qualquer tipo de material (textos, fotos e/ou vídeos) protegido por 

direitos autorais, copyright ou que, por qualquer razão, violem direitos de 

terceiros. 

IV. Informações difamatórias e caluniosas ou que sejam contrárias à honra, 

à intimidade pessoal e familiar ou à imagem das pessoas (inclusive de 

pessoa jurídicas, entidades e organizações e ela equiparadas). 

V. Material que incite à violência e à criminalidade, bem como à pirataria de 

produtos. 

VI. Conteúdo que provoque, por suas características (como extensões e 

formatos de arquivos) danos ao sistema do CORE-SP. 

 

O Usuário concorda que, ao usar a Área Restrita, não irá: 

I. violar qualquer um destes Termos e Condições de Uso; 
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II. praticar falsidade, assim entendidas a falsidade de informações (i.e: 

divulgação proposital e voluntária de informações que o Usuário saiba 

ser falsa ou que sejam notoriamente falsas) e a falsidade ideológica; 

III. publicar ou transmitir qualquer conteúdo abusivo ou ofensivo nos 

comentários; 

IV. fazer qualquer coisa ou praticar qualquer ato contrário à boa-fé e aos 

usos e costumes das comunidades virtuais e que possam ofender 

qualquer direito de terceiros. Por violação aos usos e costumes de 

comunidades virtuais também deve ser entendido o uso excessivo de 

texto em letras maiúsculas, uso de críticas ofensivas (conhecidas como 

“flamming”), a inclusão desnecessária e imprudente de comunicações 

anteriores em qualquer publicação ou transmissão, bem como qualquer 

outro ato que esteja em desacordo com a etiqueta da Internet 

comumente aceita; 

V. cometer fraude; 

VI. violar ou infringir direitos de propriedade intelectual, direitos fiduciários 

ou contratuais, direitos de privacidade ou publicidade de outros; 

VII. propagar, distribuir ou transmitir códigos destrutivos, quer tenham ou 

não causado danos reais; 

VIII. reunir dados pessoais ou comerciais, incluindo (mas não se limitando a) 

endereços de e-mail e/ou nomes de qualquer recurso da Internet, seja 

gerenciado por nós ou por terceiros, para fins comerciais, políticos, de 

benemerência ou outros, sem o consentimento dos proprietários desses 

dados; 

IX. reproduzir, replicar, copiar, alterar, modificar, criar obras derivativas a 

partir de, vender ou revender qualquer um dos serviços do CORE-SP ou 

qualquer parte deles, incluindo a Área Restrita e páginas web, ou as 

informações ou dados contidos nos serviços do CORE-SP; 

X. usar robôs, "spiders" ou qualquer outro dispositivo, automático ou 

manual, para monitorar ou copiar qualquer conteúdo do serviço do 

CORE-SP; 

XI. transmitir conteúdo que não pertence ao Usuário ou que ele não tenha 

direito de publicar ou distribuir, seja sob lei ou contrato; 

XII. acessar a Área Restrita sem autorização, por meio de práticas de 

“hacking”, “password mining” ou qualquer outro meio fraudulento ou que 

represente violação a direito de terceiros; 

XIII. realizar ou incentivar atividades ilegais, incluindo (mas não se limitando 

a) promover ou facilitar o acesso, uso ou venda de substâncias ou 

dispositivos perigosos; 

XIV. deixar de cumprir com quaisquer leis, normas, regras, princípios e 

regulamentações aplicáveis; 
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XV. ajudar qualquer terceiro a realizar qualquer uma das ações vedadas por 

estes Termos e Condições de Uso. 

 

Direitos de Propriedade Intelectual 

O CORE-SP respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e 

requer que os Usuários façam o mesmo. 

O Usuário reconhece e declara que, em qualquer contribuição submetida 

para a Área Restrita, o material correspondente é de sua exclusiva criação, não 

constituindo violação de direitos autorais, marcas, segredos, direitos de 

personalidade, incluindo honra, intimidade, vida privada e a imagem das 

pessoas, direitos patrimoniais e quaisquer outros direitos de terceiros e que 

possui poderes para autorizar o uso do material pelo CORE-SP. 

O Usuário se compromete a cumprir todas as leis nacionais e 

internacionais referentes aos Direitos de Propriedade Intelectual. 

Denúncia de abusos e violação 

O Usuário se compromete a denunciar quaisquer abusos ou violação 

destes Termos e Condições de Uso ou de quaisquer direitos de terceiros que 

observar e/ou for vítima quando da utilização da Área Restrita. 


