
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

 

Este site pertence e é operado por Jr Py Ateliê e Papelaria Personalizada. Estes Termos estabelecem os termos e 

condições sob os quais você pode utilizar nosso site e serviços oferecidos por nós. Este site oferece aos visitantes 

produtos personalizados em papelaria e encadernação artesanal. Ao acessar ou usar o website do nosso serviço, você 

aprova que leu, entendeu e concorda em ficar vinculado a estes Termos. 

Ao comprar um item, você concorda que: 

- é responsável por ler a listagem completa do item antes de assumir o compromisso de comprá-lo; 

- aceita um contrato juridicamente vinculativo para comprar um item quando se compromete a comprar um item e 

você conclui o processo de pagamento de check-out.  

 Os preços que cobramos pelos nossos serviços / produtos estão listados no site. Reservamo-nos o direito de alterar 

nossos preços de produtos exibidos a qualquer momento e corrigir erros de precificação que possam ocorrer 

inadvertidamente. Informações adicionais sobre preços e impostos sobre vendas estão disponíveis na página de 

pagamentos.  “A taxa pelos serviços e quaisquer outros encargos que você possa incorrer em conexão com o uso do 

serviço, como impostos e possíveis taxas de transação, serão cobrados mensalmente por sua forma de pagamento." 

Retenção do direito de mudar de oferta 

Podemos, sem aviso prévio, alterar os serviços; deixar de fornecer os serviços ou quaisquer recursos dos serviços que 

oferecemos; ou criar limites para os serviços. Podemos rescindir ou suspender, permanentemente ou 

temporariamente, o acesso aos serviços sem aviso prévio e responsabilidade por qualquer motivo ou sem motivo. 

Garantias e responsabilidade por serviços e produtos 

Quando recebermos uma reivindicação de garantia válida para um produto comprado em nosso site, repararemos o 

defeito relevante ou substituiremos o produto. Se não formos capazes de consertar ou substituir o produto dentro de 

um prazo razoável, o cliente terá direito a um reembolso total após a devolução imediata do produto para nós. Nós 

pagaremos pela remessa de produtos reparados ou substituídos para o cliente e o cliente será responsável pela 

devolução do produto para nós. 

Propriedade intelectual, direitos autorais e logotipos 

O Serviço e todos os materiais nele contidos ou transferidos, incluindo, sem limitação, software, imagens, textos, 

gráficos, logotipos, patentes, marcas registradas, marcas de serviço, direitos autorais, fotografias, áudio, vídeos, 

música e todos os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados a eles são a propriedade exclusiva de Ana Paula Py 

Spaulonci. Exceto conforme explicitamente fornecido neste documento, nada nestes Termos deverá ser considerado 

como uma licença em ou sob tais Direitos de Propriedade Intelectual, e você concorda em não vender, licenciar, alugar, 

modificar, distribuir, copiar, reproduzir, transmitir, exibir publicamente, realizar publicamente, publicar, adaptar, 

editar ou criar trabalhos derivados. 

Direito de suspender ou cancelar conta de usuário 

Podemos rescindir ou suspender permanentemente ou temporariamente seu acesso ao serviço sem aviso prévio e 

responsabilidade por qualquer motivo, inclusive se, em nossa única e exclusiva determinação, você violar qualquer 

disposição destes Termos ou qualquer lei ou regulamentação aplicável. Você pode interromper o uso e solicitar o 

cancelamento da sua conta e / ou de qualquer serviço a qualquer momento. Não obstante qualquer disposição em 

contrário no que diz respeito a assinaturas automaticamente renovadas de serviços pagos, tais assinaturas serão 

descontinuadas somente após o término do respectivo período para o qual você já efetuou pagamento. 

Indenização 

Você concorda em indenizar e isentar Ana Paula Py Sapulonci de quaisquer demandas, perdas, responsabilidades, 

reclamações ou despesas (incluindo honorários advocatícios), feitas contra eles por qualquer terceiro devido a, ou 

decorrentes de, ou em conexão com o uso do site ou qualquer um dos serviços oferecidos no site. 



Limitação de responsabilidade 

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, em nenhuma circunstância a Ana Paula Py Spaulonci será responsável 

por quaisquer danos indiretos, punitivos, incidentais, especiais, consequenciais ou exemplares, incluindo, sem 

limitação, danos por lucros cessantes, boa vontade, uso de dados ou outras perdas intangíveis, decorrentes ou 

relacionadas ao uso ou incapacidade de usar o serviço. 

 Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, a Ana Paula Py Spaulonci não assume nenhuma responsabilidade 

por quaisquer erros (i), erros ou imprecisões de conteúdo; (ii) ferimentos pessoais ou danos materiais, de qualquer 

natureza, resultantes do seu acesso ou uso do nosso serviço; e (iii) qualquer acesso não autorizado ou uso de nossos 

servidores seguros e / ou toda e qualquer informação pessoal armazenada nele. 

Direito de alterar e modificar os Termos 

Reservamo-nos o direito de modificar estes termos de tempos em tempos, a nosso exclusivo critério. Portanto, você 

deve revisar essas páginas periodicamente. Quando alterarmos os Termos de maneira material, você será notificado. 

Seu uso continuado do Site ou de nosso serviço após qualquer alteração constitui sua aceitação dos novos Termos. Se 

você não concordar com algum destes termos ou qualquer versão futura dos Termos, não use ou acesse (ou continue 

a acessar) o site ou o serviço. 

E-mails promocionais e conteúdo 

Você concorda em receber de tempos em tempos mensagens promocionais e materiais por correio, e-mail ou 

qualquer outro formulário de contato que você possa nos fornecer (incluindo seu número de telefone para chamadas 

ou mensagens de texto). Se você não deseja receber esses materiais promocionais ou avisos - por favor, basta nos 

notificar a qualquer momento. 

Detalhes de suporte ao cliente e informações de contato 

Contato: 11-980677623 

Email: apaulapy@gmail.com 

 

  

mailto:apaulapy@gmail.com


POLITICA DE PRIVACIDADE 

Nós recebemos, coletamos e arquivamos as informações que você adiciona em nosso site ou nos fornece de qualquer 

outra forma. Além disso, nós coletamos o endereço IP utilizado para conectar o seu computador à Internet; dados de 

login; endereço de email; senha; informações do computador e internet e histórico de compra. Nós poderemos utilizar 

ferramentas para medir e coletar informações de navegação, incluindo o tempo de resposta das páginas, tempo total 

da visita em determinadas páginas, informações de interação com página e os métodos utilizados para deixar a página. 

Nós também coletamos informações de identificação pessoal (incluindo nome, email, senha, meios de comunicação); 

detalhes de pagamento (incluindo informações de cartão de crédito), comentários, feedback, recomendações e perfil 

pessoal. 

Como coletamos essa informação 

Quando você realiza uma transação em nosso site, como parte do procedimento, nós coletamos as informações 

pessoas fornecidas como o seu nome, endereço e endereço de email. As suas informações pessoais serão utilizadas 

para as ações específicas citadas abaixo apenas.  

Coletamos essas Informações Pessoais e Não Pessoais com as seguintes finalidades: 

Para prestar e operar os Serviços; 

Para prestar aos nossos Usuários assistência e suporte técnico contínuos ao cliente; 

Para poder entrar em contato com nossos Visitantes e Usuários com avisos gerais ou personalizados relacionados ao 

serviço e mensagens promocionais; 

Para criar dados estatísticos agregados e outras informações não pessoais agregadas e/ou inferidas, que podem ser 

usadas por nós ou por nossos parceiros comerciais para prestar e melhorar nossos respectivos serviços; 

Para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. 

Onde são armazenadas as informações 

Nosso negócio é hospedado na plataforma Wix.com. O Wix.com nos fornece uma plataforma online que nos permite 

vender produtos e serviços para nossos clientes. As suas informações podem ser armazenadas no banco de dados do 

Wix.com. O Wix.com armazena as suas informações em servidores seguros por firewall.  

O Wix.com está em conformidade com as regras do PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) 

e é reconhecida como fornecedor nível 1. 

O PCI DSS é um padrão de segurança de informação para organizações ou empresas que aceitam pagamentos com 

cartão de crédito. Este padrão ajuda a criar um ambiente seguro, melhorando a qualidade dos dados do titular do 

cartão e reduzindo a fraude do cartão de crédito.  

Como nos comunicamos com você 

Nós poderemos entrar em contato para notificá-lo a respeito de sua conta, para ajudá-lo a resolver alguma questão 

relacionada a sua conta, para solucionar uma disputa de pagamento, para coletar taxas ou dívidas, para pequisas ou 

questionários, para novidades sobre nossa empresa ou para qualquer outro motivo que seja necessário revisar o nosso 

contrato, de acordo com as leis locais. Para isso, poderemos entrar em contato via email, telefone, mensagens de 

texto e correio.  

Atualizações da Política de Privacidade 

Nós temos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, portanto consulte regularmente. 

As alterações serão imediatamente colocadas em práticas após a alteração em nosso site. Caso realizarmos mudanças 

referentes aos materiais dessa política, você será notificado para que esteja ciente das informações que coletamos e 

como as utilizamos. 

 



POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO 

Para qualquer produto não danificado e não personalizado, basta devolvê-lo com seus acessórios incluídos e 

embalagem junto com o recibo original (ou recibo de presente) dentro de 10 dias da data de recebimento do produto, 

e nós trocaremos ou ofereceremos um reembolso baseado no método de pagamento original .Além disso, observe o 

seguinte: (i) Os produtos podem ser devolvidos apenas no país em que foram originalmente comprados; e (ii) os 

seguintes produtos não são elegíveis para devolução: produtos que sofreram qualquer tipo de personalização (nome, 

idade, alteração de arte, etc) 

 

CONTATO: 

Nome do Negócio: Jr Py Ateliê e Papelaria Personalizada 

Email: apaulapy@gmail.com 

Telefone: 11980677623 

Fax:  

Endereço: Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque 55 

País: Brasil 

Estado/região:  

Cidade: Taboão 

Código postal (CEP): 09930-260 


