
TERMOS DE USO 

 

Plataforma de software desenvolvida pela 100 OPEN STARTUPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., 

sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados 

Unidos, nº 1078, Jardim América, CEP 01427-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.088.654/0001-

03 (“OPEN STARTUPS”). 

 

Agradecemos por usar nossos serviços (“Serviços”). Ao usar nossos Serviços, você (“Usuário”) 

está concordando com estes termos. Leia-os com atenção. 

 

Pedimos que leia atentamente, tire todas as suas dúvidas, pois celebrará um contrato 

vinculativo com a OPEN STARTUPS. Se Você não concordar ou não puder cumprir com as 

disposições do presente documento, não deverá utilizar a Plataforma. Caso concorde com os 

termos, agradecemos por escolher a OPEN STARTUPS. Alertamos que para algumas situações, 

precisaremos de seu consentimento. 

 

Para usar os Serviços da OPEN STARTUPS, Você precisa (1) ter o poder de celebrar um contrato 

vinculativo conosco e não ser impedido de fazê-lo por qualquer lei; e (2) ser residente de um 

país onde o Serviço está disponível. 

 

COMO USAR NOSSOS SERVIÇOS 

 

A OPEN STARTUPS é uma Plataforma de inovação aberta digital e presencial que conecta 

startups, tecnologias, empresas, investidores e outros atores do ecossistema de inovação para 

geração de conexões e negócios. A OPEN STARTUPS também organiza periodicamente o evento 

online e presencial chamado “Open Innovation Week” (Oiweek) e o “Ranking 100 Open 

Startups”, que premia as startups, empresas e outros atores do ecossistema que mais se 

engajaram em atividades de inovação aberta em cada ano. Para saber mais, acesse nosso site 

https://www.openstartups.net/  

 

O uso de nossos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade 

intelectual sobre os nossos Serviços ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode usar 

conteúdos de nossos Serviços a menos que obtenha permissão do proprietário de tais conteúdos 

ou que o faça por algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o direito de 

usar quaisquer marcas ou logotipos utilizados em nossos Serviços. Não remova, oculte ou altere 

quaisquer avisos legais exibidos em ou junto a nossos Serviços. 

 

Em relação ao seu uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios de serviços, mensagens 

administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações. 

 

SUA CONTA 

 

Você precisará ter uma Conta para utilizar nossos Serviços, conforme discriminado abaixo. 

 

Para proteger sua Conta, o Usuário deve manter a senha em sigilo. A atividade realizada na 

Conta ou por seu intermédio é de responsabilidade do Usuário. Não recomendamos que a senha 

https://www.openstartups.net/site/


da Conta seja reutilizada em aplicativos de terceiros. Caso tome conhecimento de uso não 

autorizado da sua senha ou Conta, o Usuário deve alterar sua senha. 

 

O Usuário concorda em usar a Plataforma apenas conforme previsto nestes Termos de Uso. 

Concorda também em não usar a Plataforma de qualquer forma que esteja em conflito com a 

legislação. A título de exemplo, e não limitação, o Usuário concorda em NÃO: 

 

(i) publicar conteúdo ou itens nas categorias inadequadas ou áreas em nossos site e Serviços, 

como, mas não se limitando a, conteúdos adultos, de baixo calão, etc.; (ii) infringir as leis, os 

direitos de terceiros ou as nossas políticas internas; (iii) postar conteúdo falso, impreciso, 

enganoso, difamatório ou ofensivo contra a Plataforma ou qualquer usuário; (iv) distribuir ou 

postar spam não solicitado, ou comunicações eletrônicas em massa, correntes ou esquemas de 

pirâmide; (v) distribuir vírus ou quaisquer outras tecnologias que podem prejudicar a Plataforma; 

(vi) tentar modificar, traduzir, adaptar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de 

qualquer programa de software utilizado em conexão com a Plataforma; (vii) copiar, modificar 

ou distribuir direitos ou conteúdo da Plataforma e/ou direitos autorais e marcas comerciais da 

OPEN STARTUPS; e (viii) colher e/ou compartilhar quaisquer informações sobre outros Usuários 

sem o consentimento do mesmo. 

 

CADASTRO EMPRESAS 
 
As empresas devem criar um cadastro na Plataforma da OPEN STARTUPS para liberar o seu 
acesso. 
https://www.continuouscare.io/terms/ - authorisedTerms 
Ao se registrar, a empresa concorda e declara que: 
 

(i) Não registrará e/ou usará dos serviços da OPEN STARTUPS para qualquer finalidade 
que não seja a descrita nestes termos e na Plataforma; 

(ii) Seu cadastro está sujeito à verificação e confirmação pela OPEN STARTUPS e sua 
conta será ativada somente após a confirmação; 

(iii) É responsável por garantir que o processamento de dados de pessoas físicas que 
tenha acesso seja feito conforme a regulamentação e a lei necessárias, inclusive para 
a exclusão e exportação de dados; 

(iv) Não compartilhará quaisquer informações sigilosas obtidas por meio da Plataforma, 
sem consentimento prévio ou qualquer base legal da Lei, sob pena de aplicação de 
multa no montante a ser definido de acordo com os danos diretos sofridos pela OPEN 
STARTUPS, sem prejuízo das demais indenizações cobradas judicialmente; 

(v) As informações fornecidas durante o processo de registro, discriminadas na Política 
de Privacidade, são verdadeiras, precisas, atuais e completas; 

(vi) É obrigado a revisar e atualizar periodicamente seus dados cadastrais para garantir 
que estejam sempre atualizados e corretos. 

 
Como titular dos dados, o usuário pessoa física sozinho pode fornecer instruções sobre o que 
fazer com esses dados, aos quais a empresa é obrigada a fazê-lo e notificar a OPEN STARTUPS 
para que tome as medidas cabíveis. Todos os detalhes de como coletamos, armazenamos e 
tratamos os dados do usuário pessoa física são cobertos pela Política de Privacidade da 
plataforma OPEN STARTUPS. 
 

https://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pt-BR&answer=58585
https://www.continuouscare.io/terms/#authorisedTerms


 
 

CADASTRO USUÁRIO PESSOA FÍSICA 
 
Como usuário pessoa física cadastrado na OPEN STARTUPS, você pode acessar sua conta de 
usuário e serviços aplicáveis. 
 
Ao se registrar, o usuário pessoa física concorda que: 

• Possui mais de 18 (dezoito) anos ou está sendo representado por um representante legal; 
• Não está se passando por outra pessoa e está usando sua identidade real; 
• Seu cadastro está sujeito à verificação e confirmação pela OPEN STARTUPS e sua conta 

será ativada somente após a confirmação; 
• As informações pessoais fornecidas durante o processo de registro são verdadeiras, 

precisas, atuais e completas. Você é obrigado a revisar e atualizar periodicamente seus 
dados cadastrais para garantir que eles estejam sempre atualizados e corretos; 

• Seu nome de usuário e senha são exclusivos para você, e você concorda em não divulgar 
ou compartilhar seu nome de usuário e senha para ou com qualquer terceiro. Você é 
responsável por manter sua senha confidencial e por nos notificar imediatamente se sua 
senha foi hackeada ou roubada; 

• Você também concorda que será o único responsável por quaisquer atividades realizadas 
sobre ou através da OPEN STARTUPS com sua conta, independentemente de você ser ou 
não o indivíduo que realiza tais atividades. Isso inclui qualquer acesso e/ou uso não 
autorizados de sua conta ou computador. Você libera a OPEN STARTUPS de toda e 
qualquer reivindicação e causas de ação decorrentes ou resultantes do uso não 
autorizado de sua conta por terceiros; 

• A OPEN STARTUPS reserva-se o direito de negar ou revogar o acesso a qualquer conta de 
Usuário a seu exclusivo critério; 

• Você não usará nenhum serviço ou informação para quaisquer outros fins que não o 
descrito neste termos e na Plataforma; 

• Por ser uma Plataforma on-line, pode haver problemas imprevisíveis de rede e 
infraestrutura, caso em que não estará disponível até que o problema seja corrigido, não 
se responsabilizando a OPEN STARTUPS por quaisquer prejuízos; 

• A OPEN STARTUPS fará todos os esforços possíveis para oferecer os melhores serviços. 
 

PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E DIREITOS AUTORAIS 

 

As Políticas de Privacidade da OPEN STARTUPS explicam o modo como tratamos seus dados 

pessoais e protegemos sua privacidade quando você usa nossos Serviços. Ao utilizar nossos 

Serviços, você concorda que a OPEN STARTUPS poderá usar esses dados de acordo com nossas 

Políticas de Privacidade. 

 

Os programas de computador, arquivos, textos, ícones, desenhos, vídeos, sons, marcas, 

logotipos, layouts, templates, inseridos na Plataforma são protegidos por direitos de propriedade 

intelectual da OPEN STARTUPS ou de terceiros que autorizaram sua utilização. Sendo assim, 

estão protegidos pelas leis e pelos tratados internacionais, sendo vedada sua cópia, alteração, 

reprodução, ou qualquer outro tipo de utilização, ficando os infratores sujeitos às sanções civis 

e criminais correspondentes, nos termos das Leis nº 9.279/96, nº 9.610/98 e nº 9.609/98. 

Qualquer violação aos direitos de Propriedade Intelectual poderá culminar, além da incidência 

https://policies.google.com/privacy?gl=BR&hl=pt


das responsabilidades legais, no bloqueio sumário e sem aviso prévio da Empresa, ocasião em 

que nada será devido à estes. 

 

Ademais, as marcas, os nomes comerciais ou logotipos de qualquer espécie apresentados por 

meio da Plataforma são de propriedade da OPEN STARTUPS ou de terceiro que permitiu o seu 

uso, de modo que a utilização da Plataforma não consiste em autorização para que o Usuário 

possa citar as tais marcas, nomes comerciais e logotipos. 

 

A Plataforma pode incluir links para sites e aplicativos de terceiros. Isso não implica, de maneira 

alguma, que a OPEN STARTUPS endossa, verifica, garante ou possui qualquer ligação com os 

proprietários desses sites ou aplicativos, não sendo responsável pelo seu conteúdo. 

 

SEU CONTEÚDO EM NOSSOS SERVIÇOS 

 

Os nossos Serviços permitem que você submeta, armazene, envie ou receba conteúdo. Você 

mantém a propriedade de quaisquer direitos de propriedade intelectual que você detenha sobre 

aquele conteúdo. Em resumo, aquilo que pertence a você, permanece com você. 

 

Você pode encontrar mais informações sobre como usamos e armazenamos conteúdo na Política 

de Privacidade. Se você enviar comentários ou sugestões sobre nossos Serviços, podemos usar 

seus comentários ou sugestões sem obrigação para você. 

 

COMO MODIFICAR E CANCELAR NOSSOS SERVIÇOS 

 

Estamos constantemente alterando e melhorando nossos Serviços. Podemos incluir ou remover 

funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um Serviço por 

completo, incluir ou criar novos limites a nossos Serviços a qualquer momento, notificando-o 

com antecedência. 

 

Você pode deixar de usar nossos Serviços a qualquer momento, embora fiquemos chateados ao 

ver você ir embora. Para verificar o procedimento e direitos ao solicitar a exclusão, acesse nossa 

Política de Privacidade.      

 

Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é importante preservar seu 

acesso a esses dados. Se descontinuarmos um Serviço, quando razoavelmente possível, você 

será informado com antecedência razoável e terá a chance de retirar as suas informações 

daquele Serviço. 

 

NOSSAS GARANTIAS E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

 

Fornecemos nossos Serviços usando um nível comercialmente razoável de capacidade e cuidado 

e esperamos que você aproveite seu uso deles. Mas existem algumas coisas que não prometemos 

sobre nossos Serviços. 

 

Exceto quando expressamente previsto nestes termos ou em termos adicionais, nem a OPEN 

STARTUPS, nem seus fornecedores ou distribuidores oferecem quaisquer garantias sobre os 



Serviços prestados. Por exemplo, não nos responsabilizamos pelos conteúdos e qualidade dos 

Serviços, por funcionalidades específicas dos Serviços, ou pela confiabilidade, disponibilidade ou 

capacidade de atender suas necessidades. Fornecemos os serviços “na forma em que estão”. 

 

Devido à manutenção e melhoria do sistema, suas funções podem ser desativadas 

temporariamente e, neste caso, a OPEN STARTUPS não poderá ser responsabilizada pela 

restrição temporária. 

 

RESPONSABILIDADE PELOS NOSSOS SERVIÇOS 

 

Após aceite eletrônico dos presentes Termos de Uso os usuários poderão acessar a Plataforma 
de acordo com os termos ora pactuados, permitindo o acesso a todas as ferramentas 
disponibilizadas após a liberação do login. 
 

A OPEN STARTUPS garante que, durante o prazo de utilização da Plataforma pelos Usuários, esta 
funcionará regularmente em bases razoáveis, excluídos os seguintes casos: 
 

● defeito proveniente de mau uso da Plataforma, devido ao não atendimento aos 
preceitos estabelecidos pela OPEN STARTUPS, tais como a falta de conexão com a 
internet, a bateria descarregada ou qualquer outro defeito eletrônico do dispositivo, 
incompatibilidade de hardware, sistema operacional, memória insuficiente, etc.; 

● caso seja constatado que o sistema tenha sido utilizado ou violado por terceiros não 
autorizados, bem como problemas decorrentes de procedimentos não indicados nos 
manuais técnicos, como hacking, cracking, crawler, mashups; 

● problemas oriundos das companhias de serviços telefônicos que disponibilizam sinais 
para acesso à internet, sendo considerado caso fortuito e de força maior; 

● pelo mau funcionamento do equipamento ocasionado por queda ou indisponibilidade 
do servidor onde se encontra hospedado o Gateway de SMS e o serviço de envio de e-
mails. 

 

SOBRE ESTES TERMOS 

 

Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um 

Serviço para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você 

deve consultar os termos regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos 

nesta página. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do Serviço 

aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos 

cinco dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de 

um Serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor imediatamente. Se você 

não concordar com os termos alterados de um Serviço, deve descontinuar o uso desse Serviço. 

 

Estes termos regem a relação entre a OPEN STARTUPS e você. Eles não criam quaisquer direitos 

para terceiros. 

 

Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não 

significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar 

providências futuras). 



 

Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará quaisquer 

outros termos. 

 

Você concorda com a aplicação das leis do Brasil a quaisquer disputas decorrentes de ou 

relacionadas com estes termos ou Serviços. Nos outros casos todas as reclamações decorrentes 

de ou relacionadas com esses termos ou Serviços serão litigadas exclusivamente em tribunais da 

Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo e você e a OPEN STARTUPS autorizam a jurisdição 

pessoal nesses tribunais. 

 

Para entrar em contato com a OPEN STARTUPS, por favor envie um e-mail para 

helpme@openstartups.net  

 

 

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Última atualização: 17 de janeiro de 2022. 
 
Plataforma de software desenvolvida pela 100 OPEN STARTUPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Estados Unidos, nº 1078, Jardim América, CEP 01427-001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
06.088.654/0001-03 (“OPEN STARTUPS”). 
 
Esta Política de Privacidade destina-se a ajudar você a entender quais informações coletamos, 
porque as coletamos e como você pode atualizar, gerenciar, exportar e excluir essas 
informações. 
 

INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

Coletamos informações das Empresas e dos usuários para realizar o cadastro na Plataforma 
OPEN STARTUPS e para fornecer serviços melhores a todos e para possibilitar o 
desenvolvimento da atividade da OPEN STARTUPS, quais sejam: 
 
1) Nome completo: coletado para identificação do usuário ou da empresa e cadastro na 
plataforma; 
 
2) Papel do usuário no ecossistema: utilizado para categorizar o perfil do usuário e apresentar 
as funcionalidades e serviços mais adequados ao mesmo; 
 
3) Email: utilizada para cadastro, login e canal de comunicação; 
 
4) Telefone: utilizado para canal de comunicação; 
 
5) Endereço: utilizada para cadastro e login; 
 
6) Departamento / Cargo: utilizado para categorizar o usuário e para apresentação em seu 
perfil profissional; 
 
7) Login: dado para acesso do usuário à Plataforma; 
 
8) Senha de login: código secreto criado pelo usuário, no seu primeiro acesso, para uso da 
Plataforma. 
 
A plataforma também disponibiliza o preenchimento de informações adicionais no perfil do 
usuário, como temas e áreas de interesse, tempo de experiência na profissão, gênero e foto 
de perfil. Não é necessário fornecer estas informações adicionais no perfil, mas as informações 
do perfil permitem que o usuário obtenha mais benefícios dos nossos serviços, como ter 
recomendações melhores de conexão. Não recomendamos a inclusão de informações 
confidenciais no perfil, mas o usuário pode escolher se deseja incluir tais informações no seu 
perfil e torná-las públicas. O usuário não deve publicar nem adicionar ao perfil dados pessoais 
que não queira disponibilizar ao público. 
 



Adicionalmente, dependendo do serviço que o usuário deseja utilizar, podem ser solicitadas 
informações adicionais. Por exemplo, ao participar de um evento, serão solicitadas 
informações sobre o que o usuário está buscando naquele evento. Ao cadastrar um perfil para 
matchmaking, serão solicitados os temas mínimos de interesse do usuário para cálculo das 
recomendações. 
 
As informações coletadas pela OPEN STARTUPS são utilizadas para criar, desenvolver, operar, 
fornecer e melhorar nossos Serviços, conteúdo e publicidade, além de prevenir perdas e evitar 
fraudes. Também podemos usar suas informações pessoais com finalidades relacionadas à 
segurança da rede e da conta, inclusive para proteger nossos serviços em benefício de todos 
os nossos usuários. 
 
Também usamos as informações pessoais para a realização de estudos e classificação dos 
usuários para viabilizar melhores recomendações de objetivos e conteúdos, que dependerão 
também de como você usa nossa Plataforma e de como gerencia os controles de privacidade. 
 
Podemos usar suas informações pessoais para confirmar sua identidade, ajudar na 
identificação de usuários e determinar serviços adequados. 
 
De tempos em tempos, podemos usar suas informações pessoais para enviar avisos 
importantes, como comunicações sobre alterações em nossos termos, condições e normas. 
Como essas informações são importantes para sua interação com a OPEN STARTUPS, você 
não pode optar por não receber essas comunicações. 
 
Podemos também usar informações pessoais para propósitos internos, como auditoria, 
análise de dados e pesquisa para melhorar os serviços e as comunicações de usuários da OPEN 
STARTUPS. 
 
Quando você não está conectado à conta da OPEN STARTUPS, armazenamos as informações 
que coletamos com identificadores exclusivos vinculados ao navegador, aplicativo ou 
dispositivo que você está usando. Isso nos ajuda a manter as preferências que você já 
selecionou, por exemplo. 
 

INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DEMAIS PERMISSÕES 

 

Quando você acessa a Plataforma, com a sua permissão, podemos coletar certas informações 
automaticamente, incluindo, mas não limitado: 
 
i. Dados de Cadastro: coleta de informações para criação e alteração de cadastro. 

 

ii. Informações e conteúdos fornecidos pelo usuário: coletamos o conteúdo e outras 

informações que o usuário fornece quando usa nossos serviços, como quando cria uma conta, 

cria ou compartilha conteúdo e se comunica com outros usuários da plataforma. Isso pode 

incluir arquivos e informações sobre este conteúdo que você fornece (como metadados), 

como a localização de uma foto ou a data em que um arquivo foi criado. Também podemos 

coletar informações demográficas, inclusive por meio de pesquisas com usuários, para as 

finalidades listadas abaixo. 



 

iii. Dados de Transação: Caso o usuário utilizar serviços pagos, ou realizar transações por meio 

da plataforma, coletamos as informações de transações incluindo o tipo de serviço solicitado, 

seus pedidos, data e horário em que o serviço foi executado e valor cobrado. Também são 

coletados os dados necessários para faturamento dos serviços pagos, tais como nome, 

CPF/CNPJ, e endereço. 

 

iv. Conteúdo de Usuário: Coleta de informações que os usuários enviam quando entram em 

contato com o suporte ao cliente. 

 

v. Informações de localização: coletamos, caso permitido pelo usuário, a localização do 

usuário determinada por dados como GPS, endereço do IP e Wi-Fi para localização da cidade, 

estado e país do usuário para permitir a identificação da região geográfica do cliente para 

apresentarmos corretamente os eventos e oportunidades disponíveis naquela área. 

 

vi. Informações de uso: Coleta de informações sobre como o Usuário interage com nossos 

serviços. Entre essas informações, estão, por exemplo, data e horário de acesso, recursos do 

aplicativo ou páginas visitadas, falhas do aplicativo e outras atividades do sistema, tipo de 

navegador e sites de terceiros que você estava usando antes de interagir com nossos serviços. 

Em alguns casos, fazemos isso pelo uso de cookies, tags de pixels e tecnologias similares que 

criam e mantêm identificadores únicos. 

 

vii. Informações do aparelho: podemos coletar informações sobre o aparelho que o usuário 

usa para acessar nossos serviços, inclusive o modelo de hardware, endereço IP do aparelho, 

sistemas operacionais e versões, software, nomes e versões de arquivos, idioma de 

preferência, identificadores únicos do aparelho, identificadores de anúncios, números de 

série, informações de movimento do aparelho e informações de rede do smartphone. 

 

viii. Conexões: coletamos informações sobre as conexões que o usuário realiza na plataforma 

(como avaliações, matches, reuniões, contratos) e como ele interage com ela (como por 

exemplo, com quais startups houve mais interação). Também podemos coletar informações 

de contatos que o usuário opte por carregar ou sincronizar para ajudar a encontrar estes 

contatos na plataforma e conforme as finalidades listadas abaixo. 

 

ix. Cookies: A OPEN STARTUPS pode usar os cookies com vários propósitos, tais como: evitar 

que você necessite digitar sempre que fizer seu login informações como nome de usuário e 

senha; facilitar sua navegação em nossa Plataforma; coletar informações estatísticas; 

customizar a nossa Plataforma de acordo com suas preferências pessoais; e, proporcionar 

maior segurança das informações. 

 



a. Alguns cookies expiram assim que a sessão termina e você fecha o seu navegador. Outros 

são salvos em seu computador. Os cookies não contêm informações confidenciais e nós não 

trocamos cookies com quaisquer websites de terceiros ou de fornecedores externos de dados. 

 

b. O Usuário poderá desabilitar os cookies por meio das opções de configuração do seu 
respectivo navegador. Contudo, ao decidir pela proibição dos cookies, o Usuário está ciente 
e reconhece que é possível que o Site e/ou Aplicativo não desempenhe todas as suas 
funcionalidades. 
 

Como utilizamos essas informações? 

 

Utilizamos as informações que coletamos para fornecer e viabilizar a operação dos nossos 

serviços e nas situações explicadas a seguir: 

 

a) As Informações de Cadastro e Informações Profissionais dos usuários, além dos dados de 

cadastro básico de empresas, tecnologias e startups, são consideradas como parte do perfil 

público do usuário e devem ser consideradas como informações públicas que podem ser vistas 

por qualquer pessoa, dentro e fora de nossa plataforma. Em geral estas informações são 

compartilhadas com as entidades/usuários com os quais o usuário fizer conexão na 

plataforma. Ao se inscrever em uma atividade de speed-dating, workshop ou outras atividades 

de conexão, as Informações de Cadastro e Informações Profissionais ficarão disponíveis para 

os demais usuários inscritos na mesma atividade. 

 

b) Fornecimento dos nossos produtos e serviços: utilizamos as informações coletadas para 

personalizar nossos serviços e fazer recomendações ao usuário e/ou startup de acordo com o 

seu perfil. Por exemplo, utilizamos as preferências individuais e dados de conexão e uso para 

recomendar startups que sejam mais interessantes para um usuário do serviço de 

matchmaking. Também utilizamos as informações fornecidas pelos usuários para classificar e 

pontuar usuários, startups e empresas de forma a identificar aqueles mais engajados nas 

atividades de Open Innovation. Por exemplo, utilizamos as avaliações das startups realizadas 

pelos usuários para qualificar e pontuar as startups cadastradas em níveis e para definição da 

pontuação de avaliação das mesmas. 

 

c) Ranking: Os dados coletados também são utilizados para publicação dos Rankings 100 

Open Startups, que premia as startups, empresas e outros atores do ecossistema que mais se 

engajaram em atividades de inovação aberta em cada ano. Os dados fornecidos pelos 

participantes do ranking são analisados pela equipe de auditoria da 100 Open Startups ou de 

terceiros contratados para esta finalidade para fins de validação das informações. Os 

participantes podem ser contatados para confirmação das informações. Os dados agregados 

e demográficos do Ranking são também utilizados para as publicações e estudos vinculados 

ao Ranking. Cada Ranking 100 Open Startups tem termo de uso e regulamento específico, 

aceitos pelos usuários no momento do fornecimento dos dados adicionais requeridos para o 

ranking. 



 

d) Pesquisa, divulgação e relatórios: As informações que temos são também utilizadas para 

pesquisa, elaboração de relatórios e estudos e divulgação de dados sobre o ecossistema de 

inovação e open innovation, sempre garantindo a confidencialidade e anonimidade dos 

mesmos. Tais publicações contém apenas dados agregados e anonimizados, sendo que 

apenas dados institucionais públicos são citados como casos ou exemplos. Também usamos 

os dados que temos para realizar e apoiar pesquisa e inovação em tópicos relacionados ao 

interesse público e para contribuições à comunidade de inovação com parceiros de pesquisa 

e acadêmicos, sendo que os dados compartilhados para pesquisa serão sempre anonimizados 

e não identificados. Havendo necessidade de realização de pesquisas adicionais, os usuários 

serão contatados diretamente pela 100 Open Startups para fornecimento opcional de dados 

adicionais para a pesquisa específica. 

 
e) Investimento: utilizamos as informações que temos para apoiar as decisões de 

investimento da unidade de negócios de investimento da 100 Open Startups. Quando uma 

startup ou projeto opta que tem interesse em receber investimento da empresa, analisamos 

os dados completos coletados sobre a startup para apoiar esta decisão de investimento. Ao 

optar por ser analisada para investimento, a startup concorda com o compartilhamento 

destes dados com os potenciais investidores da unidade de negócios de investimento da 100 

Open Startups exclusivamente para efeito deste tipo de análise. 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 
 

Todos os dados, as informações e comunicações coletados são por nós considerados 
confidenciais, e não serão fornecidos a terceiros, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 
Política. 
 
Para desenvolver e melhorar os Serviços prestados pela OPEN STARTUPS, poderemos 
contratar provedores de serviços terceirizados para executar várias operações de negócios em 
nome da OPEN STARTUPS. Ao fazer isso, podemos precisar compartilhar suas informações 
pessoais com eles. Fornecemos aos nossos provedores de serviço somente informações 
pessoais de que eles necessitam para realizar os serviços que solicitamos, e exigimos que eles 
protejam essas informações e não as usem para nenhum outro propósito. 
 
Além disso, poderemos revelar seus dados em caso de: determinação judicial, ordem de 
autoridade competente ou necessidade de defesa de nossos direitos em demandas judiciais 
ou administrativas. 
 
Compartilhamos informações agregadas e/ou anônimas que não o identificam para 
finalidades de negócios da OPEN STARTUPS. Por exemplo, podemos revelar o número de 
visitantes dos sites ou serviços da OPEN STARTUPS. Também podemos compartilhar 
informações agregadas ou anônimas com nossos parceiros de negócios para suas próprias 
finalidades de negócios. 
 
A OPEN STARTUPS e nossos provedores de serviços terceirizados poderão utilizar uma 
variedade de tecnologias para avaliar como nossos serviços, sites ou aplicativos são usados, 



para personalizar sua experiência e para fornecer a você anúncios, incluindo conteúdo online, 
personalizados de acordo com seus interesses. 
 
Podemos permitir que terceiros, incluindo parceiros de negócios e redes de publicidade, 
exibam anúncios em sites da OPEN STARTUPS. Algumas dessas empresas podem reconhecer 
seu dispositivo através de cookies ou outras tecnologias todas as vezes que eles lhe enviarem 
um anúncio online. 
 
Os sites da OPEN STARTUPS podem incluir links para sites de terceiros. A OPEN STARTUPS 
não controla esses sites de terceiros e incentivamos você a ler a política de privacidade de 
cada site que visitar. 
 
Adicionalmente, as informações dos usuários poderão ser compartilhadas das seguintes 
maneiras: 
 
a) Empresa representada pelo usuário: 

Ao acessar a plataforma usando um e-mail corporativo de uma empresa da qual o 

usuário é representante, todas as informações da interação profissional do usuário na 

plataforma (matches, reuniões de negócios, contratos, conexões com startups) será 

integralmente compartilhada com a empresa detentora do domínio de e-mail utilizado 

para fazer login na plataforma. Caso o usuário queira ter uma conta pessoal, deve utilizar 

domínios de e-mails pessoais não vinculados à uma empresa (ex: gmail.com, yahoo.com, 

outlook.com). 

 

Ao utilizar um e-mail corporativo, o usuário estará vinculado à esta empresa, e a 

informação desse vínculo faz parte de suas Informações Profissionais. 

 

b) Pessoas e instituições com as quais o usuário se conecta ou compartilha informações: 

As Informações de Cadastro e Informações Profissionais dos usuários, além dos dados 

de cadastro básico de empresas, tecnologias e startups, são consideradas como parte 

do perfil público do usuário e da instituição e são consideradas como informações 

públicas que podem ser vistas por qualquer pessoa, dentro e fora de nossa plataforma. 

 

Informações de contato institucional (de empresas e startups) também são 

consideradas como parte do perfil público da instituição. 

 

As informações de contato pessoais do usuário (e-mail, telefone) podem ser 

compartilhadas apenas quando o usuário aceita uma conexão com outro usuário ou 

instituição (por exemplo, um match ou uma reunião). 

 

Informações detalhadas sobre a startup (detalhamento financeiro de receita, 

investimento, etc.) visando obtenção de investimento pela OPEN STARTUPS Startups 

podem ser compartilhadas com analistas e investidores quando a startup opta pela 

intenção de receber investimento. 

 

 



 

c) Indicação e vínculo a entidades: 

A plataforma permite a um usuário se vincular a uma empresa, desafio, startup, 

tecnologia ou grupo de pesquisa. Ao realizar este vínculo, o usuário está adicionado este 

vínculo às suas Informações Profissionais públicas. 

 

A plataforma permite que usuários que representam determinada instituição (empresa, 

startup) adicionem seus colaboradores à mesma através de seus endereços eletrônicos 

(e-mail), ou que usuários indiquem seus colegas de trabalho e/ou contatos para fazerem 

parte da plataforma, avaliarem sua startup/tecnologia, ou como parte de um 

relacionamento/contrato. O usuário que adiciona um endereço eletrônico de terceiro, 

ao fazer isso, deve obter consentimento destes usuários antes que os mesmos sejam 

inseridos na plataforma e confirma, ao inseri-los na plataforma, que obteve este 

consentimento. 

 

d) Oportunidades e Eventos: 

Quando um usuário se cadastra/inscreve em um evento/oportunidade na plataforma, o 

usuário concorda em compartilhar suas informações públicas de perfil e informações de 

contato pessoais com a instituição responsável pelo evento/oportunidade, para que 

possam ser contatados a respeito do evento/oportunidade. 

 

Quando uma instituição (startup/tecnologia/grupo de pesquisa) se cadastra ou se 

candidata a um evento/oportunidade organizado por uma instituição terceira, as suas 

informações de cadastro básico e as informações específicas relacionadas à participação 

naquele evento/oportunidade são compartilhadas com a instituição responsável pelo 

evento/oportunidade. 

 

e) Parceiros que oferecem bens e serviços: 

Quando você se inscreve em alguma atividade promovida por um parceiro que oferece 

bens e/ou serviços em nossa plataforma, ou quando compra algo de um deles, o criador 

do conteúdo ou vendedor pode receber suas informações públicas e outras informações 

que você compartilhar com ele, bem como informações necessárias para concluir a 

transação, como detalhes de envio e contato. 

 

f) Parceiros no exterior 

Alguns usuários ou entidades que organizam eventos/oportunidades ou oferecem 

serviços em nossa plataforma podem ser localizados no exterior, e ao compartilhar seus 

dados com eles, essas informações podem ser transferidas aos seus países de origem 

quando extraídas da nossa plataforma. 

 

g) Pesquisadores e acadêmicos 

Também usamos os dados que temos para realizar e apoiar pesquisa e inovação em 

tópicos relacionados ao interesse público e para contribuições à comunidade de 

inovação com parceiros de pesquisa e acadêmicos, sendo que os dados compartilhados 

para pesquisa serão sempre anonimizados e não identificados. Havendo necessidade de 



realização de pesquisas adicionais, os usuários serão contatados diretamente pela 100 

Open Startups para fornecimento opcional de dados adicionais para a pesquisa 

específica. 

 

h) Fornecedores e prestadores de serviços 

Fornecemos informações e conteúdo para fornecedores e provedores de serviços que 

viabilizam a operação de nosso negócio, seja fornecendo serviços de infraestrutura 

técnica, analisando como nossos produtos/serviços são usados, oferecendo 

atendimento ao cliente, facilitando pagamentos ou realizando pesquisas. 

 

i) Novo proprietário 

Se a propriedade ou o controle total ou parcial dos nossos produtos/serviços ou dos 

respectivos ativos mudarem, poderemos transferir suas informações para o novo 

proprietário. 

 

j) Solicitações legais 

Compartilhamos informações com autoridades responsáveis pela aplicação da lei ou em 

resposta a solicitações legais (como um mandado de busca, uma ordem judicial ou 

intimação). 

 

CONFORMIDADE COM LEIS 
 
A segurança das suas informações pessoais é importante para nós, mas lembre-se de que 
nenhum método de transmissão pela Internet ou método de armazenamento eletrônico é 
100% seguro. Nos esforçamos para adotar as melhores práticas de desenvolvimento bem 
como contratar os melhores fornecedores necessários para a prestação do nosso Serviço de 
forma segura para proteger suas Informações Pessoais, contudo não podemos garantir sua 
segurança absoluta. 
 
Esta Política de Privacidade se aplica a todos os serviços oferecidos pela OPEN STARTUPS. Esta 
Política de Privacidade não se aplica a serviços que tenham políticas de privacidade 
separadas, de terceiros, que não incorporem esta Política de Privacidade. 
 
Esta Política de Privacidade não se aplica a: 
 

a) práticas de coleta de informações de outras empresas e organizações que anunciam 
nossos Serviços; 
 

b) serviços oferecidos por outras empresas ou indivíduos, inclusive produtos ou sites que 
podem incluir serviços da OPEN STARTUPS, que são exibidos para você nos resultados 
da pesquisa ou tenham links em nossos serviços. 
 

A OPEN STARTUPS permite que você mantenha facilmente suas informações pessoais 

precisas, completas e atualizadas. Nós manteremos suas informações pessoais pelo período 

necessário para cumprir as finalidades descritas nesta Política de Privacidade e em nossos 

resumos de privacidade específicos. Para definir esses períodos, examinamos com cuidado a 

necessidade de coletar informações pessoais e, ao identificarmos uma necessidade relevante, 



retemos a informação pelo período mais curto possível necessário para concluir a finalidade 

da coleta, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido por lei. 

 

CORREÇÃO E EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Em alguns casos, armazenamos os dados por períodos limitados, quando eles precisam ser 

mantidos para fins comerciais ou legais legítimos. 

 

Tentamos garantir que nossos serviços protejam as informações de exclusão acidental ou 

maliciosa. Devido a isso, pode haver um espaço de tempo entre o momento em que você 

exclua algo e o momento em que as cópias são excluídas dos nossos sistemas ativos e de 

backup. 

 

Se você acredita que a OPEN STARTUPS detém alguma informação inexata sua, você tem o 

direito de solicitar a correção dessa informação. A atualização dos dados cadastrais, bem 

como a solicitação de informações armazenadas pela OPEN STARTUPS poderão ser solicitadas 

por meio do e-mail helpme@openstartups.net. Esse processo geralmente leva cerca de 15 

(quinze) dias a partir do momento do pedido da correção. 

 

Para excluir os dados da sua Conta na Plataforma, o usuário deverá solicitar à equipe da OPEN 

STARTUPS por meio do e-mail helpme@openstartups.net. Em seguida, iniciamos um 

processo criado para excluir de forma completa e segura os dados dos nossos sistemas de 

armazenamento. 

 

A exclusão segura é importante para proteger nossos usuários contra a perda de dados 

acidental. A exclusão completa dos dados dos nossos servidores é igualmente importante 

para a tranquilidade dos usuários e nossa proteção. Esse processo geralmente leva cerca de 

30 (trinta) dias a partir do momento do pedido da exclusão. 

 

Após a exclusão de sua conta, fica ressalvada a possibilidade de guarda pela OPEN STARTUPS 

das informações e/ou dados por determinação legal ou cuja manutenção seja necessária para 

(i) cumprimento de ordem judicial, no âmbito de processos judiciais e/ou administrativos, (ii) 

estudo por órgão de pesquisa, nos termos da legislação aplicável, (iii) transferência a terceiro, 

desde que respeitados os requisitos de tratamento da legislação aplicável, e (iv) uso exclusivo 

da OPEN STARTUPS, desde que os dados sejam anonimizados. 

 

Na hipótese acima a OPEN STARTUPS garante que os terceiros com quem eventualmente 

tenha compartilhado os dados do Usuário adotarão a mesma medida de exclusão e não 

tratamento dos dados do Usuário. 

 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 

 
Suas informações coletadas por meio do nosso Serviço podem ser armazenadas e 
processadas no Brasil ou em qualquer outro país em que a OPEN STARTUPS, seus 
prestadores de serviços ou parceiros mantenham instalações; porém sempre para países 
quem proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequados, nos termos da Lei. 
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Ao se registrar e usar o Serviço, você concorda com a transferência de informações para 
qualquer país em que a OPEN STARTUPS, prestadores de serviços ou parceiros mantenham 
instalações, bem como com o uso e divulgação de informações sobre você, conforme descrito 
nesta Política de Privacidade. Usamos proteções para ajudar a manter seguras as 
informações coletadas por meio da Plataforma, de forma a tomar medidas para verificar a 
sua identidade antes de lhe conceder acesso à sua conta.  
 
Faça sua parte para nos ajudar. Você é responsável por manter o sigilo de suas informações 
da conta, bem como por controlar o acesso a e-mails entre você e a OPEN STARTUPS. Suas 
configurações de privacidade também podem ser afetadas pelas mudanças nos serviços de 
redes sociais que você se conectar a OPEN STARTUPS. Não somos responsáveis pela 
funcionalidade, privacidade ou medidas de segurança de qualquer outra organização. 
 
A OPEN STARTUPS garante a proteção dos dados pessoais a partir do momento que os 
usuários fornecem seus dados para nós, seja para viabilizar a contratação de um produto e/ou 
serviço, ou para receber comunicados, convites, informativos, bem como para melhorar e 
otimizar sua experiência de navegação no website. Caso opte em algum momento pela 
exclusão de seus dados pessoais do banco de armazenamento, a OPEN STARTUPS poderá 
reter algumas informações pessoais por um período adicional para fins de cumprimento de 
obrigações legais ou regulatórias, assim como para eventual exercício regular de direito da 
OPEN STARTUPS, bem como para fins de auditorias e cumprimento de normas de Compliance. 
A retenção dos dados pessoais será feita durante o prazo necessário ao cumprimento das 
sobreditas obrigações, sempre respeitando os prazos estabelecidos na legislação aplicável. 
 

DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS 
 

A OPEN STARTUPS reserva aos respectivos usuários a possibilidade de exercerem os direitos 

previstos na LGPD, podendo apresentar solicitações relacionadas aos seus dados pessoais, tais 

como: 

 

a) Confirmação da existência de tratamento; 

b) Acesso aos dados pessoais; 

c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

supostamente tratados em desconformidade com a LGPD, ressalvadas as hipóteses previstas 

em Lei; 

e) Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa pelo usuário; 

f) Eliminação dos dados tratados com consentimento do usuário, ressalvadas as 

hipóteses previstas em Lei; 

g) Obtenção de informações sobre as entidades com as quais compartilhou os seus 

dados; 

h) Informação sobre a possibilidade de o usuário não fornecer o consentimento, bem 

como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa; 

i) Informações relacionadas ao tratamento, armazenagem e destinação dos dados 

pessoais, no âmbito da LGPD; 



j) Revogação do consentimento. 
 

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Nós notificaremos 
você de quaisquer alterações publicando a nova Política de Privacidade nesta página. 
 
É aconselhável rever esta Política de Privacidade periodicamente para quaisquer alterações. 
As mudanças nesta Política de Privacidade são efetivadas quando postadas nesta página, 
porém manteremos os usuários informados de qualquer alteração do conteúdo desta Política 
de Privacidade. 

 
COMUNICAÇÕES 

 
Não usaremos suas Informações Pessoais para contatá-lo com boletins informativos, 
materiais de marketing ou promocionais e outras informações sem o seu consentimento 
prévio. Podemos enviar as notificações necessárias para a execução do Serviço não limitado a 
manutenção, atualizações, rescisão da conta, indicação de objetivos, indicação de ações e 
materiais de marketing relativos à objetivos e ações relacionadas à suas escolhas de conteúdo 
na nossa Plataforma. 
 

ENTRE EM CONTATO 
 
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, entre em contato conosco por 
meio do e-mail helpme@openstartups.net. Este meio de comunicação servirá para 
solicitações de correção, exclusão ou apenas conhecimento dos dados que temos dos 
usuários, que pode levar até 30 (trinta) dias dependendo da necessidade. 
 
A OPEN STARTUPS é a controladora dos dados, e nosso ponto contato/encarregado é: Rafael 
Levy - encarregado@openstartups.net. 

mailto:helpme@openstartups.net
mailto:encarregado@openstartups.net

