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O presente Termo regulamenta a utilização pelo INTERNAUTA do Produto “Aplicativo
da COZINHA FIT&FAT” (doravante denominado "PRODUTO"), destinado à interação do
INTERNAUTA, disponibilizado pela empresa NATHÁLIA SOUSA ARAUJO, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.948.985/0001-87, com sede na Cidade Salvador, Estado da Bahia,
e doravante referenciada por “COZINHA FIT&FAT”.
1. O PRODUTO é direcionado a Alimentação Saudável e Qualidade de Vida e contem
receitas e informações sobre este tema.
1.1 O PRODUTO está disponível nas plataformas IOS e Android, estas de propriedade e
controle exclusivos de terceiros, para download gratuito, respectivamente na Apple
App Store, no Google Play.
1.1.1-Opcionalmente, o INTERNAUTA, assinante dos conteúdos restritos e exclusivos
do blog da COZINHA FIT&FAT (www.cozinhafitefat.com.br) poderá acessar os
referidos conteúdos ou contratar a assinatura através do PRODUTO.
1.2 Após a aceitação pelo INTERNAUTA de todos os termos e condições do PRODUTO,
a relação entre as Partes será regida pelos presentes Termos. Poderá a COZINHA
FIT&FAT, a qualquer tempo, alterar os termos e condições do presente, segundo seu
exclusivo critério, sendo certo que a utilização do PRODUTO pelo INTERNAUTA,
configura sua total aceitação com todos os termos e condições vigentes à época da
utilização.
2. O cadastramento do INTERNAUTA para uso do PRODUTO será feito por meio do
seguinte procedimento:
(I) o INTERNAUTA deverá completar o processo prévio de cadastramento no
PRODUTO, fornecendo algumas informações pessoais para login.
(II) qualquer indivíduo capaz poderá fazer uso do PRODUTO. O INTERNAUTA deverá
ter 18 (dezoito) anos completos, no mínimo, e ser plenamente capaz. No caso de
menores de 18 (dezoito) anos e outras pessoas que necessitem de representação na
forma da lei, estes devem estar devidamente representados ou assistidos, conforme o
caso, por seus pais ou responsáveis legais, os quais deverão preencher o cadastro do
Produto em caráter de representação ou assistência ao INTERNAUTA,
responsabilizando-se integralmente por este e por seus atos;
(III) o INTERNAUTA, após se cadastrar e realizar seu login, fornecendo a senha e

aceitando o presente Termo, poderá utilizar o PRODUTO;
(IV) Reconhece o INTERNAUTA que a COZINHA FIT&FAT não possui qualquer
ingerência e responsabilidade decorrente destes acessos, incluindo, sem limitação,
dados e disponibilidade.
2.1 O INTERNAUTA deverá ter o máximo de atenção quando de seu cadastramento,
ficando certo, desde já, que a COZINHA FIT&FAT não se responsabiliza por seus erros
no cadastramento, como, por exemplo, cadastro duplo, informação errada de dados,
etc..
2.2 O INTERNAUTA isenta a COZINHA FIT&FAT de qualquer responsabilidade quanto à
veracidade dos dados pessoais por ele fornecidos quando do uso do PRODUTO, bem
como por qualquer violação a direitos de terceiros, ocorrida através do PRODUTO.
3. Aplicam-se ao presente os termos e condições estabelecidos na Política de
Segurança e Privacidade da COZINHA FIT&FAT, disponível na home page do blog da
COZINHA FIT&FAT.
3.1 Segundo exclusivo critério da COZINHA FIT&FAT, as interatividades realizadas pelo
INTERNAUTA poderão ser divulgadas e compartilhadas no ambiente do PRODUTO.
Caso o INTERNAUTA não pretenda tal divulgação e/ou compartilhamento, não deverá
fazer o download do PRODUTO. Ao fazer o download do PRODUTO e concordar com
o presente Termo, o INTERNAUTA automaticamente, concorda que poderá ocorrer o
compartilhamento das interatividades, conforme aqui definido.
3.2. A utilização do PRODUTO pelo INTERNAUTA não gerará qualquer obrigação e
responsabilidade para a COZINHA FIT&FAT.
3.3 O INTERNAUTA aceita que sua participação e/ou interação disponibilizada no
PRODUTO, inclusive no conteúdo, poderá ser pontuada e/ou ser objeto de lista
ordenada de classificação (“ranking”), segundo determinados parâmetros, ao livre,
exclusivo e soberano critério da COZINHA FIT&FAT, com os quais, desde já, concorda
o INTERNAUTA, isentando a COZINHA FIT&FAT de qualquer responsabilidade nesse
sentido.
3.4 A COZINHA FIT&FAT se reserva o direito de alterar quaisquer aspectos e/ou
funcionalidades do presente PRODUTO, podendo suspender ou cancelar o mesmo, a
seu exclusivo critério e a qualquer tempo, independente de aviso prévio ao
INTERNAUTA.
3.5 A COZINHA FIT&FAT poderá, ainda, a qualquer momento e de acordo com seu
exclusivo critério, alterar o presente Termo, bem como as regras expostas no

PRODUTO, sendo que o INTERNAUTA deverá revê-los regularmente para garantir que
estará sempre ciente de todas as alterações implementadas. O uso continuado pelo
INTERNAUTA após a publicação de qualquer alteração implicará em sua concordância
e aceitação.
3.6 O INTERNAUTA concorda em utilizar o PRODUTO de maneira responsável, em
conformidade com a lei e o presente termo de uso. O INTERNAUTA é responsável por
sua conduta durante o uso do PRODUTO e declara que não o usará de forma que:
(a) seja ilegal, difamatório, viole o presente Termo;
(b) seja obsceno, prejudicial para menores de idade, pornográfico, invasivos para
privacidade de outrem, racista, antiético, ou ofensivo;
(c) defende ou demande comportamento criminal, a violência ou o racismo;
(d) viole os direitos de propriedade intelectual, direitos autorais ou outros direitos;
(e) constitua comunicação comercial não autorizada ou não solicitada, tais como email em massa ou SPAM;
(f) contenha qualquer código de computador projetado para atrapalhar, danificar ou
prejudicar quaisquer sistemas de computador ou de rede e software, tais como vírus,
trojans, backdoors, ou macros, independente de causar danos ou não;
(g) sub-repticiamente intercepte downloads, cópias, interfira prejudicialmente com
danos, ou exproprie qualquer sistema, dados ou informações de identificação pessoal;
(h) desfigure o site ou o PRODUTO por qualquer meio; e
(I) revele suas informações de acesso à conta, como sua senha.
4. A COZINHA FIT&FAT não presta serviços de educação à distância e
acompanhamento pedagógico, apenas disponibiliza conteúdo por meio de uma
ferramenta informativa para o INTERNAUTA.
4.1 O INTERNAUTA reconhece e concorda que o PRODUTO e a COZINHA FIT&FAT não
realizam capacitação e certificação de ensino preparatório qualificado e reconhecido
oficialmente pelos órgãos responsáveis.
5. A COZINHA FIT&FAT SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS
DANOS E PREJUÍZOS DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM SER DEVIDOS EM
RAZÃO DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO, ELIMINAÇÃO, ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU

MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS, DOS ARQUIVOS E
COMUNICAÇÕES TRANSMITIDOS ATRAVÉS DO PRODUTO.
6. A COZINHA FIT&FAT se reserva o direito de cancelar e/ou bloquear o acesso dos
INTERNAUTAS, bem como poderá excluir qualquer comentário ou conteúdo inserido
pelos INTERNAUTAS, a qualquer momento, segundo seu exclusivo critério e sem
prévio aviso, caso seja constatado que este pratique ou venha a praticar algum ato ou
mantenha ou venha a manter conduta que (I) viole as leis e regulamentos federais,
estaduais e/ou municipais, (II) contrarie este Termo, e (III) viole os princípios da moral e
dos bons costumes.
7. A COZINHA FIT&FAT se reserva o direito de: (I) remover qualquer CONTEÚDO se
considerar que esse conteúdo é impróprio ou inadequado, que viole estes Termos de
Uso, a legislação ou qualquer direito de terceiros; e (II) verificar ou moderar o
CONTEÚDO, a qualquer momento, caso julgue necessário.
8. A COZINHA FIT&FAT não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo
INTERNAUTA ou terceiros que, de qualquer modo, tenha origem ou dependência
relacionada ao PRODUTO.
9. A COZINHA FIT&FAT se exime de quaisquer responsabilidades sobre prejuízos
resultantes de qualquer interrupção ou erro no PRODUTO, incluindo a impossibilidade
de acessar o PRODUTO e/ou ferramenta disponível no mesmo.
10. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet e ambientes de
terceiros, a COZINHA FIT&FAT não tem como garantir que o acesso ao PRODUTO
esteja livre de invasões, interrupções ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos,
internos ou externos, casos de força maior ou por outros casos não inteiramente
sujeitos ao seu controle, incluindo, sem limitação, os ocorridos no ambiente dos
terceiros responsáveis pelas plataformas por meio das quais o PRODUTO estará
disponível, se eximindo de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou
atos.
11. As marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio e demais sinais distintivos, bem
como todo e qualquer conteúdo, desenho, arte ou layout disponíveis no PRODUTO
são de propriedade exclusiva da COZINHA FIT&FAT ou estarão formalmente
autorizadas pelos proprietários.
12. Todo o conteúdo disponível no PRODUTO está protegido pelas leis de direitos
autorais. Assim, o INTERNAUTA não pode reproduzi-lo ou distribui-lo de qualquer
forma, com ou sem fins comerciais, ainda que parcialmente.
13. São vedados quaisquer atos ou contribuições tendentes à descompilação,

engenharia reversa, modificação das características, ampliação, alteração, mesclagem
ou incorporação em quaisquer outros programas ou sistemas. Enfim, toda e qualquer
forma de reprodução, total ou parcial, permanente, temporária ou provisória, de forma
gratuita ou onerosa, sob quaisquer modalidades, formas ou títulos dos PRODUTOS é
expressamente vedada.
14. O INTERNAUTA autoriza a COZINHA FIT&FAT de forma inteiramente gratuita, a
título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, a utilização de seu
perfil do Facebook, sua pontuação, as interatividades por ele realizadas, de suas
informações pessoais e informações do PRODUTO (“Informações”), razão pela qual
cede à COZINHA FIT&FAT, gratuitamente, os direitos de uso do seu nome, imagem,
pontuação, interatividades realizadas e outros dados que permitam identifica-lo para
divulgação e compartilhamento à exclusivo critério da COZINHA FIT&FAT em qualquer
tipo de mídia.
15. O uso do PRODUTO de forma indevida ou em desacordo com o presente Termo
implicará na exclusão do cadastro e da conta do INTERNAUTA, bem como no bloqueio
de uso do PPODUTO. Os dados do INTERNAUTA serão preservados para uso das
autoridades competentes, caso a COZINHA FIT&FAT seja notificada ou acionada pela
violação de direitos de terceiros decorrente do mau uso do PRODUTO pelo
INTERNAUTA.
16. O INTERNAUTA concorda em indenizar a COZINHA FIT&FAT por qualquer perda
ou prejuízo decorrente da utilização do PRODUTO de forma indevida ou em
desacordo com o presente Termo.
17. O PRESENTE REGULAMENTO É VÁLIDO EM TODO O BRASIL.
18. O INTERNAUTA declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e
condições deste Termo.
19. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade De Salvador, Estado da Bahia, para
dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, desistindo as Partes de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. Qualquer disputa que surja em virtude do
presente Termo será regulada pela Legislação Brasileira.

