
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

 

Última Atualização: 28 de junho de 2019 

Bem vindo(a)! Obrigado por utilizar o SuperAutor! 

Esta plataforma e seu conteúdo (“SuperAutor“) são controlados e operados pela SUPER LIVRO             

EDITORA S/A., sociedade anônima fechada, com sede na Rua Miguel de Frias, 77, SALA 808               

PARTE, Icaraí, Niterói - RJ, CEP 24220008, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.754.842/0001-25.              

Todos os direitos reservados. 

Estes termos de uso têm por objeto definir as regras a serem seguidas para a utilização do                 

SuperAutor (“Termos de Uso e Política de Privacidade“), sem prejuízo da aplicação da             

legislação vigente. 

AO UTILIZAR O SUPERAUTOR, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM ESTES TERMOS DE           

USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, RESPONSABILIZANDO-SE INTEGRALMENTE POR TODOS E          

QUAISQUER ATOS PRATICADOS POR VOCÊ NO SUPERAUTOR OU EM SERVIÇOS A ELE            

RELACIONADOS. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E CONDIÇÕES           

ABAIXO ESTABELECIDOS, VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR O SUPERAUTOR.  

Caso queira nos dar algum feedback sobre o SuperAutor, tenha dúvidas ou precise tratar de               
qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso e Política de Privacidade, entre em              
contato conosco através do e-mail contato@meusuperlivro.com.br. 

 

1. O QUE É O SUPERAUTOR? 

1.1. O SuperAutor é uma plataforma que oferece os seguintes serviços: produção de livros              

infantis personalizados, em versão digital e física, com o intuito de contribuir para o              

desenvolvimento de atividades educacionais e recreativas.  

1.2 O SuperAutor produz livros infantis personalizados, de acordo com metodologia própria,            
que consiste em: fornecimento de materiais em nossa plataforma a serem utilizados pela             
instituição de ensino com o aluno no desenvolvimento de um livro personalizado. Os materiais              
preenchidos pelo aluno devem ser carregados em nossa plataforma, pela instituição de ensino             
ou enviados para que o SuperAutor carregue os materiais. Após o carregamento do material              
na plataforma, é feita a editoração do livro em formato digital e físico. Este último pode ser                 
adquirido, mediante pagamento pelo responsável do aluno, por meio da plataforma. 

 

2. COMO ACESSO O SUPERAUTOR? 

2.1. Para acessar o SuperAutor e utilizar suas funcionalidades é necessário efetuar um             

cadastro. Para cadastrar-se, você nos fornecerá informações pessoais, conforme descrito          

abaixo.  

mailto:contato@meusuperlivro.com.br


2.2 As informações fornecidas no momento do cadastro são de inteira responsabilidade de             

quem as fornece. 

2.3. Para utilizar o SuperAutor, você deve ter pelo menos 18 (dezoito) anos ou, no caso de                 
menores de 18 anos, estarem acompanhados de um de seus responsáveis ou explicitamente             
autorizados por um de seus responsáveis a utilizar a plataforma. 

2.4. A partir do cadastro, você será titular de uma conta que somente poderá ser acessada por                 

você. Caso o SuperAutor detecte alguma conta criada a partir de informações falsas, por              

usuários que, por exemplo, não possuem a idade mínima permitida ou não que estejam              

autorizados pelo maior responsável a utilizá-la, essa conta será automaticamente deletada. 

2.5. Desde já, você se compromete a manter as suas informações pessoais atualizadas. Você              

também concorda que irá manter o seu login e senha seguros e fora do alcance de terceiros, e                  

não permitirá que a sua conta no SuperAutor seja usada por outras pessoas. Dessa forma, o                

usuário responsabiliza-se por todas as ações realizadas em sua conta. 

2.6. Alternativamente, o SuperAutor poderá te oferecer a possibilidade de realizar seu            

cadastro por meio de sua conta de serviços de terceiros como Facebook e Google. Nessa               

hipótese, você autoriza o SuperAutor a acessar, armazenar e utilizar as informações fornecidas             

por terceiros a fim de criar a sua conta no SuperAutor. O SuperAutor reafirma que não tem                 

qualquer ligação com esses terceiros, não possuindo qualquer responsabilidade, tampouco          

garantindo, em qualquer hipótese, os produtos ou serviços fornecidos por eles. 

 

3. OBRIGAÇÕES DO RESPONSÁVEL DO ALUNO NO USO DA PLATAFORMA SUPERAUTOR 

3.1 São responsabilidades da instituição de ensino e/ou do responsável pelo aluno            
acrescentarem à plataforma SuperAutor a foto do aluno, o nome e uma pequena biografia, a               
serem publicados no livro personalizado. 

3.2 São responsabilidades da instituição de ensino e/ou do responsável pelo aluno verificarem             
os textos e ilustrações carregados na plataforma do meu SuperAutor, antes da produção do              
livro em formato impresso, de modo que esta será a última oportunidade para reportarem              
eventuais erros ou mudanças. O SuperAutor não se responsabiliza pelo teor dos textos e              
ilustrações carregados na plataforma.  

3.3 É escolha do responsável do aluno a compra do livro em versão impressa. Somente após o                 
pagamento será feita a impressão do livro personalizado. 

 

4- OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO USO DA PLATAFORMA SUPERAUTOR 

4.1. Realizar o cadastro da instituição de ensino na plataforma, informando o número de              
alunos participantes das atividades, seus respectivos nomes, ano em que estão matriculados e             
o professor responsável na condução do projeto. 

4.2 Adotar o cronograma sugerido pela SuperAutor para o desenvolvimento das atividades            
necessárias à confecção do livro pelos alunos. 



4.3 É de exclusiva responsabilidade da instituição de ensino o desenvolvimento das atividades             
propostas e do uso dos materiais fornecidos pela SuperAutor para a confecção do livro              
personalizado.  

4.4 É de exclusiva responsabilidade da instituição de ensino carregar na plataforma ou enviar              
ao SuperAutor os materiais desenvolvidos pelo aluno para a confecção do livro personalizado,             
de acordo, com o cronograma proposto pelo SuperAutor. 

4.5 A instituição de ensino deverá comunicar ao SuperAutor o fim do desenvolvimento das              
atividades com os alunos na confecção dos livros personalizados, bem como o meio escolhido              
para envio do material. 

4.6 A observância e controle para que cada aluno utilize somente o material correspondente              
ao código que o identifica é de responsabilidade da instituição de ensino. 

4.7 Cabe à instituição de ensino a revisão do teor dos textos e ilustrações, sem que haja direito                  
de troca do livro já impresso, no caso de erro. 

4.8 Caso opte por enviar ao SuperAutor o material elaborado pelos alunos para a confecção do                
livro, a instituição de ensino se responsabiliza de forma exclusiva pelos custos de envio, bem               
como pelos riscos de perda ou extravio dos materiais do aluno. 

4.9 O SuperAutor se exime da responsabilidade de organizar eventos, como festa do livro,              
cerimônia de entrega ou dia de autógrafo, bem como de fornecer qualquer material gráfico,              
decorativo ou de estrutura à título gratuito para a realização dos eventos citados. 

4.10 É de responsabilidade da instituição de ensino a divulgação do projeto pelos meios              
disponíveis, com e-mail, reuniões, panfletos, comunicado em sala de aula, circulares, eventos            
de divulgação, anúncio no site da escola.  

4.11 O SuperAutor poderá solicitar a elaboração e entrega de materiais de divulgação aos              
alunos e aos responsáveis pelos alunos para a divulgação do projeto. 

4.12 O SuperAutor poderá solicitar que se comprove a efetiva divulgação do projeto pela              
instituição de ensino, sob pena de cancelamento do projeto. 

 

5- OBRIGAÇÕES DO SUPERAUTOR 

5.1 O SuperAutor é responsável por fornecer acesso ao sistema de acompanhamento das             
atividades e envio das informações, mediante cadastro prévio na plataforma pela instituição            
de ensino das turmas envolvidas no desenvolvimento do projeto. 

5.2 Enviar à instituição de ensino, de acordo com o cronograma próprio, as instruções das               
atividades a serem desenvolvidas para elaboração dos livros pelo aluno. 

5.3 Enviar à instituição de ensino, em formato digital, as folhas que deverão ser impressas para                
a realização das atividades necessárias à confecção do livro. Cada folha contém um código              
diferenciador para a identificação do aluno que está desenvolvendo a atividade. 

5.4 O SuperAutor é responsável por disponibilizar o livro personalizado em versão digital, em              
até 15 dias, a contar do upload do material devidamente revisado e aprovado pela instituição               
de ensino na plataforma, e da inserção dos dados do aluno por seu responsável. Por dados da                 
criança, entende-se o nome, foto e uma pequena biografia.  



5.5 O SuperAutor é responsável por disponibilizar a versão física dos livros até 2 meses depois                
da compra realizada pelo responsável pelo aluno na plataforma.  

5.6 O SuperAutor não se responsabiliza pela eventualidade do aluno não participar de festa do               
livro, cerimônia de entrega do livro, dia de autógrafo ou equivalente, caso a compra da versão                
física tenha ocorrido após o prazo previsto em cronograma próprio. 

5.7 Realizar a produção e envio, em versão física, do livro personalizado comprado pelo              
responsável do aluno na plataforma SuperAutor. 

5.8 O SuperAutor somente fará a impressão em versão física dos livros comprados na              
plataforma do SuperAutor. 

5.9 O SuperAutor não se responsabiliza pela forma de condução das atividades desenvolvidas             
pela instituição de ensino com os alunos para a elaboração dos livros ou pela cerimônia de                
entrega dos livros impressos. 

 

6. A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O SUPERAUTOR E O USUÁRIO 

6.1. Os serviços e o conteúdo oferecidos pela plataforma são propriedade do SuperAutor.  

6.2 Os direitos autorais do material desenvolvido pelo aluno serão de titularidade de seu              
responsável cadastrado na plataforma SuperAutor. O SuperAutor, todavia, reserva-se o direito           
de utilizar o material desenvolvido pelo aluno para fins exclusivos de publicidade e de              
divulgação da própria plataforma, sem necessidade de expressa autorização do detentor dos            
direitos autorais, quando utilizados para esses fins. 

6.3 O SuperAutor reconhece que a presente relação jurídica não se caracteriza como agência              
ou representação comercial, associação, sociedade ou parceira, não se subordinando às           
normas especiais aplicáveis a tais contratos.  

6.4 Poderão haver alterações nos Termos de Uso e Política de Privacidade e, a critério do                
SuperAutor, o usuário será avisado por e-mail das mudanças. 

 

7. COMPRA DO LIVRO FÍSICO NA PLATAFORMA SUPERAUTOR 

7.1 O responsável poderá comprar o livro personalizado pela plataforma SuperAutor a partir             

do carregamento do material elaborado pelo aluno. A instituição de ensino é responsável por              

carregar o conteúdo na plataforma ou enviar para o SuperAutor o material a ser carregado na                

plataforma. 

7.2 Até 07 dias após a efetiva disponibilização dos livros na versão digital na plataforma do                

SuperAutor poderá ser feita a compra do livro, a ser impresso em versão física. 

7.3 O SuperAutor oferece a opção de compra do livro físico. Após o pagamento na plataforma,                

será feita a impressão do livro personalizado, em quantidade determinada no momento da             

compra. 

7.4 Após o prazo limite, previsto no cronograma próprio, o responsável pelo aluno poderá              
adquirir o livro, em versão física, pela plataforma SuperAutor. 



7.5 A forma de entrega do livro personalizado, adquirido dentro do prazo limite, previsto em               

cronograma próprio, será combinada, por escrito, com a instituição de ensino.  

7.6 Os livros adquiridos após o término do prazo limite serão entregues no endereço indicado               
pelo responsável pelo aluno. 

7.7 Não será possível alterar o layout ou qualquer conteúdo após a fase de revisão do livro,                 
realizada pela plataforma SuperAutor.  

 

8. COMO SÃO FEITOS OS PAGAMENTOS NO SUPERAUTOR? 

8.1. Os pagamentos efetuados no SuperAutor deverão ser realizados dentro da plataforma. O             

preço pago por você é final e não reembolsável, a menos que diversamente determinado pelo               

SuperAutor.  

8.2 O SuperAutor reserva-se o direito de estabelecer, remover e/ou revisar o preço relativo a               

todos os serviços ou bens obtidos por meio do uso da plataforma a qualquer momento.  

8.3 Se houver a incidência de qualquer imposto, o usuário será responsável por seu              

recolhimento. Em caso de eventual recolhimento por parte da plataforma, a mesma explicita             

que repassará ao usuário no preço. 

8.4. A confirmação do pagamento por meio da aplicação ocorrerá em até 7 (sete) dias úteis. O                 

processamento das informações de pagamento e a confirmação do pagamento serão           

realizados por sistemas de terceiros (ex. instituição financeira ou administradora do cartão de             

crédito), sendo a plataforma uma mera interface entre o cliente e esses sistemas. 

 

9. QUAIS SÃO OS DIREITOS DO SUPERAUTOR SOBRE A PLATAFORMA? 

9.1. Todos os direitos relativos ao SuperAutor, à plataforma e suas funcionalidades são de              

propriedade exclusiva do SuperAutor, inclusive no que diz respeito aos seus textos, imagens,             

layouts, software, códigos, bases de dados, gráficos, artigos, fotografias e demais conteúdos            

produzidos direta ou indiretamente pelo SuperAutor. O Conteúdo do SuperAutor é protegido            

pela lei de direitos autorais e de propriedade intelectual. É proibido usar, copiar, reproduzir,              

modificar, traduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, exibir, licenciar,           

vender ou explorar conteúdo do SuperAutor, sem o consentimento prévio e expresso do             

SuperAutor. Qualquer uso não autorizado do Conteúdo será considerado como violação dos            

direitos autorais e de propriedade intelectual do SuperAutor. 

 

10. COMO O SUPERAUTOR LIDA COM O CONTEÚDO QUE VOCÊ E OUTROS USUÁRIOS             

PRODUZEM? 

10.1.É proibido qualquer conteúdo de usuário de caráter difamatório, calunioso, injurioso,           

violento, pornográfico, obsceno, ofensivo ou ilícito, conforme apuração do SuperAutor a seu            

critério exclusivo, inclusive informações de propriedade exclusiva pertencentes a outras          



pessoas ou empresas (ex. direito de autor, marcas), sem a expressa autorização do titular              

desses direitos, cuja violação não será de responsabilidade do SuperAutor. 

10.2.O SuperAutor poderá, mas não se obriga a analisar, monitorar e remover conteúdo de              

usuário, a critério exclusivo do SuperAutor, a qualquer momento e por qualquer motivo, sem              

nenhum aviso prévio. 

 

11. O QUE MAIS EU PRECISO SABER SOBRE ESTES TERMOS DE USO E POLÍTICA DE               

PRIVACIDADE? 

11.1. O SuperAutor poderá realizar ajustes em sua plataforma a qualquer tempo e eventuais              

alterações nos termos de uso e política de privacidade a fim de refletir os ajustes realizados.                

Sempre que ocorrer qualquer modificação e o SuperAutor julgar necessário você será            

informado pelo endereço de e-mail fornecido por você no momento do cadastro ou por um               

aviso em destaque na plataforma. Caso você não concorde com os novos Termos de Uso, você                

poderá rejeitá-los, mas, infelizmente, isso significa que você não poderá mais ter acesso e fazer               

uso do SuperAutor.  

11.2. Em caso de conflito entre estes termos e os termos modificador, os termos posteriores               

prevalecerão com relação a esse conflito. 

 

12. COMO OCORRE O ACEITE DOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO              

SUPERAUTOR? 

A aceitação dos nossos termos de uso e Política de Privacidade será feito quando você realizar                

seu cadastro na plataforma do SuperAutor. Isso indicará que você está ciente e em total               

acordo com a forma como utilizaremos as suas informações e seus dados.  

 

13- QUE INFORMAÇÕES SÃO COLETADAS PELO SUPERAUTOR? 

Nós coletamos os seguintes tipos de informações: 

13.1 Dados de cadastro: Quando você se cadastra no SuperAutor, você nos fornece             

informações de login, senha e nome ou loga-se usando o Facebook ou sua conta do Google. 

13.2 Dados Pessoais de Criança: Nós do SuperAutor prezamos ainda mais pela proteção dos              

dados das crianças. Em nossa plataforma será preciso acrescentar somente os dados que são              

absolutamente necessários para a confecção do livro personalizado, quais sejam: nome da            

criança, foto, biografia e código de referência. O teor dessas informações é de inteira              

responsabilidade de quem as coloca em nossa plataforma, ou seja, a instituição de ensino e os                

responsáveis pela criança. O acesso feito na aba “SuperAutor” deve sempre ser realizado com              

o acompanhamento do responsável pela criança (pais ou professor da turma) ou mediante seu              

aceite expresso.  

13.3 Informações de autenticação: Para lhe proporcionar um ambiente seguro, podemos pedir            

que você nos forneça informações de identificação, como confirmação feita via e-mail.  



13.4. Outras informações fornecidas: Ao utilizar certos recursos do SuperAutor você pode nos             

fornecer informações, como o nome do aluno, a instituição de ensino, ano em que está               

matriculada, foto do aluno e uma pequena biografia. 

 

14-INFORMAÇÕES GERADAS QUANDO VOCÊ USA NOSSOS SERVIÇOS 

Nós coletamos as seguintes informações geradas: 

14.1 Registros de acesso: O SuperAutor coleta automaticamente registros de acesso a            

aplicação, que incluem o endereço IP, com data e hora, utilizado para acessar o SuperAutor.               

Esses dados são de coleta obrigatória, de acordo com a Lei 12.965/2014, mas somente serão               

fornecidos para terceiros com a sua autorização expressa ou por meio de demanda judicial.  

14.2 Dados de uso: Nós coletamos informações sobre suas interações no SuperAutor, como             

sua navegação, as páginas ou outro conteúdo que você acessa ou cria e seu histórico de                

compras em nosso e-commerce.  

14.3 Dados de pagamento. Quando você realiza pagamentos no SuperAutor, poderão ser            

armazenados dados do pagamento, como a data e hora, o valor e outros detalhes da               

transação, que poderão ser utilizados inclusive para fins de prevenção à fraude. Desta forma,              

poderemos lhe proporcionar um ambiente seguro e adequado para você realizar as suas             

transações. Não coletamos e armazenamos dados referentes ao seu cartão crédito, à emissão             

de boleto ou qualquer outro meio de pagamento. 

14.4 Comunicações com o SuperAutor: Quando você se comunica com o SuperAutor,            

coletamos informações sobre sua comunicação, incluindo metadados como data, IP e hora das             

comunicações e todo o seu conteúdo, assim como qualquer informação que você escolha             

fornecer.  

14.5 Cookies e tecnologias semelhantes: Nós utilizamos cookies, que são arquivos de texto             

gerados e armazenados no seu navegador ou aparelho por sites, aplicativos e anúncios online.              

Os cookies poderão ser utilizados para as seguintes finalidades: autenticar usuários, lembrar            

preferências e configurações do usuário, entender os comportamentos e interesses do usuário. 

14.6 Outras informações geradas: ao utilizar certos recursos, o SuperAutor pode coletar            

informações geradas por você como: downloads realizados e arquivos carregados em nossa            

plataforma.  

  

15-INFORMAÇÕES DE OUTRAS FONTES. 

Isso pode incluir: 

15.1 Informações provenientes de outros usuários: a instituição de ensino poderá produzir            

outras informações sobe você e o aluno, como o upload de arquivos.  

15.2 Dados coletados de outras plataformas. O SuperAutor poderá interagir com outras            

plataformas e outros serviços, como meios de pagamento. Alguns desses serviços podem nos             

fornecer informações sobre você, aos quais coletaremos para lhe proporcionar uma melhor            



experiência e melhorar cada vez mais os nossos serviços e lhe oferecer novas funcionalidades,              

bem como para pagamentos futuros. 

 

16- COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES? 

16.1 Não custa lembrar, prezamos muito pela sua privacidade. Por isso, todos os dados e               

informações sobre você são tratadas como confidenciais, e somente as usaremos para os fins              

aqui descritos e autorizados por você, principalmente para que você possa utilizar o             

SuperAutor de forma plena, visando sempre melhorar a sua experiência como usuário.  

 

16.2 Desta forma, poderemos utilizar seus dados para: 

a) Permitir que você acesse e utilize todas as funcionalidades do SuperAutor; 
 

b) Enviar a você mensagens a respeito de suporte ou serviço, como alertas, notificações e              

atualizações; 

 

c) Nos comunicar com você sobre produtos, serviços, promoções, notícias, atualizações,          

eventos e outros assuntos que você possa ter interesse; 

 

d) Analisar o tráfego dos usuários em nossas aplicações;  

 

e) Personalizar o serviço para este se adequar cada vez mais aos seus gostos e interesses;  

 

f) Criarmos novos serviços, produtos e funcionalidades;  

 

g) Detecção e prevenção de fraudes, spam e incidentes de segurança;  

 

h) Verificar ou autenticar as informações fornecidas por você, inclusive comparando a           

dados coletados de outras fontes; 

 

i) Para qualquer fim que você autorizar no momento da coleta de dados; 

 

j) Cumprir obrigações legais. 

 

16.3. Eventualmente, poderemos utilizar dados para finalidades não previstas nestes termos           

de uso e política de privacidade, mas estas estarão dentro das suas legítimas expectativas. O               

eventual uso dos seus dados para finalidades que não cumpram com essa prerrogativa será              

feito mediante sua autorização prévia.  

 

17- EXCLUSÃO DOS DADOS 

Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você assim requisitar,             

por procedimento gratuito e facilitado, ou quando estes não forem mais necessários ou             



relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra razão para              

a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de              

preservação destes para resguardo de direitos do SuperAutor. 

 

18- MONITORAMENTO 

O SuperAutor reserva-se no direito de monitorar toda a plataforma, principalmente para            

assegurar que as regras descritas em nossos Termos de Uso e Política de Privacidade estão               

sendo observadas, ou ainda se não há violação ou abuso das leis aplicáveis.  

  

19-EXCLUSÃO DE USUÁRIO 

O SuperAutor se reserva no direito de excluir determinado usuário, independentemente do            
tipo que for, caso o presente Termos de uso e Política de Privacidade não sejam respeitados.                
Como prezamos pelo bom relacionamento com os usuários, reconhecemos que estes têm o             
direito de buscar entender os motivos e até contestá-los, o que pode ser feito pelo seguinte                
e-mail: contato@meusuperlivro.com.br  

 

20-COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

20.1 O SuperAutor pode compartilhar as informações necessárias para a confecção do livro             

personalizado com parceiros comerciais, sempre de forma a preservar a sua privacidade. Por             

meio deste documento, você autoriza expressamente tais compartilhamentos. 

20.2 Todos os dados, informações e conteúdos sobre você podem ser considerados ativos no              

caso de negociações em que o SuperAutor fizer parte. Nos reservamos, portanto, no direito              

de, por exemplo, incluir seus dados dentre os ativos da empresa caso esta venha a ser vendida,                 

adquirida ou fundida com outra. Por meio deste Termo você concorda e está ciente desta               

possibilidade.  

20.3 SuperAutor se reserva no direito de fornecer seus dados e informações sobre você,              

incluindo interações suas, caso seja requisitado judicialmente para tanto, ato necessário para            

que a empresa esteja em conformidade com as leis nacionais, ou caso você autorize              

expressamente.  

 

21-SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES 

21.1 Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas autorizações               

terão acesso a eles. Qualquer uso destes estará de acordo com a presente Política. O               

SuperAutor empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança            

dos nossos sistemas e dos seus dados.  

21.2 A qualquer momento você poderá requisitar cópia dos seus dados armazenados em             

nossos sistemas. Manteremos os dados e informações somente até quando estas forem            

necessárias ou relevantes para as finalidades descritas nesta Política, ou em caso de períodos              
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pré-determinados por lei, ou até quando estas forem necessárias para a manutenção de             

interesses legítimos do SuperAutor.  

21.3 O SuperAutor considera a sua privacidade algo extremamente importante e fará tudo que              

estiver ao alcance para protegê-la. Não temos, todavia, como garantir completamente que            

todos os dados e informações sobre você em nossa plataforma estarão livres de acessos não               

autorizados, principalmente caso haja compartilhamento indevido das credenciais necessárias         

para acessar a nossa plataforma. Você é, portanto, o único responsável por manter seu login,               

sua senha de acesso e código de referência em local seguro e é vedado o compartilhamento                

destas informações com terceiros. Você se compromete a notificar o SuperAutor           

imediatamente, através de meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua              

conta, bem como o acesso não autorizado por terceiros a esta.  

 

22- LEI APLICÁVEL 

Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República               

Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, como o                  

competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente documento,          

com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


