
TERMO DE COMPROMISSO

Este instrumento tem a finalidade de estabelecer a relação entre:

B2MAMY – ACELERADORA DE NEGÓCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.721.936/0001-20, com sede na Rua Mateus
Grou, 576, Pinheiros, CEP 05415-040, São Paulo – SP, neste ato representada na
forma do seu instrumento social, doravante denominada simplesmente “B2MAMY”,

o (a) “PARTICIPANTE”, qualificado(a) neste ato por meio de sua assinatura digital
em Plataforma de assinatura com certificação válida pela legislação pátria vigente.

CONSIDERANDO QUE:

i. A B2MAMY é uma empresa que promove treinamentos em desenvolvimento
profissional, gerencial, realiza promoções de vendas, marketings, dentre
outros;

ii. A B2MAMY, no desenvolvimento de suas funções empresariais, possui
inúmeros Contratos de Parceria e Acordo de confidencialidade (“Non
Disclosure Agreement” ou “NDA”) com empresas de diversos nichos
mercadológicos, de modo que as informações reveladas durante a parceria
entre B2MAMY e tais empresas serão resguardadas no mais absoluto sigilo;

iii. Uma das parceiras da B2MAMY, a TRAKTO xxxxx, empresa
desenvolvedora de Plataforma online que detém como objetivo fornecer
edição e criação de conteúdo, está organizando seletiva profissional com a
base B2MAMY a fim de encontrar profissionais interessadas em pertencer
ao time TRAKTO, com estas se tornando “trakteiras”;

iv. A B2MAMY irá selecionar, por meio de interação exclusiva desenvolvida com
a própria B2MAMY, as “trakteiras”, podendo a PARTICIPANTE se tornar
uma “trakteira”;

RESOLVEM as Partes celebrar este Termo de Compromisso, que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO COMPROMISSO

1.1. O (a) PARTICIPANTE declara de forma expressa sua ciência para com as
regras e estatutos da B2MAMY, bem como sua ciência para com a existência de
inúmeros Acordos de Confidencialidade entabulados entre B2MAMY e suas
Parceiras, comprometendo-se à cumprir com as regras estipuladas e seguidas pela
B2MAMY em seus contratos mencionados acima, de modo que todas as
informações reveladas à PARTICIPANTE durante a seletiva, ou em qualquer outra
data na qual envolva ambas as partes, serão preservadas no maior grau de sigilo.



1.1.1. As obrigações de confidencialidade previstas não se aplicam a informações
disponibilizadas para a PARTICIPANTE que:

a. já forem de domínio público à época em que tiverem sido reveladas;
b. passarem a ser de domínio público após sua revelação nos termos deste

Acordo, sem que a divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste
Acordo; ou

c. respeitado o disposto na cláusula 1.1.2 abaixo, devam ser reveladas pela
PARTICIPANTE, de acordo com a prévia opinião de seus assessores legais
independentes, em razão de lei, regulamento ou ordem emitida por órgão
administrativo ou judiciário, incluindo tribunais arbitrais, somente até a
extensão de tal ordem.

1.1.2. A PARTICIPANTE deverá notificar por escrito e de imediato à B2MAMY
qualquer eventual determinação legal, regulamentar, judicial ou administrativa,
enviando à B2MAMY cópia da documentação correlata, que a obrigue a divulgar as
Informações Confidenciais, ainda que parcialmente, a fim de possibilitar a esta
última adotar todas as providências que considerar necessárias ou cabíveis para a
proteção do acordo realizado com a sua Cliente. Respeitado o disposto nesta
cláusula, a PARTICIPANTE somente poderá revelar estritamente a parcela das
Informações Confidenciais que tenha sido administrativa ou judicialmente
compelida a fazer.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO USO DA IMAGEM E DA VOZ DO(A)
PARTICIPANTE

2.1. O(A) PARTICIPANTE, além de se comprometer à seguir as regras estipuladas
pela B2MAMY em suas regras internas e nos Acordos de Confidencialidade
entabulados entre B2MAMY e suas Clientes Parceiras, autoriza e declara de modo
expresso à B2MAMY que, em razão do presente instrumento, as fotos, filmes e
áudios gerados do(a) PARTICIPANTE na seletiva realizada e patrocinada pela
parceira da B2MAMY, bem como todos e quaisquer materiais elaborados com sua
imagem resultantes de tal seletiva, poderão ser utilizados e compartilhados
em/para campanhas promocionais e institucionais da B2MAMY e/ou da Parceira
TRAKTO relacionadas, somente, à referida seletiva.

A presente autorização é concedida à B2MAMY por período indeterminado, à título
gratuito, abrangendo o uso da imagem e da voz acima mencionados em todo
território nacional e no exterior das seguintes formas: 

I. Impressos em geral (encartes, mala direta, catálogo etc.);
II. Anúncios em revistas e jornais em geral; 
III. Home Page; 
IV. Cartazes; 
V. Back-light; 
VI. Mídia eletrônica; 



VII. Redes sociais;
VIII. Gravações

2.2. As imagens e voz do(a) PARTICIPANTE captadas nos termos acima serão
utilizadas de forma exclusiva pela B2MAMY e sua Parceira, não podendo esta
última utilizá-las sem previa e expressa autorização do(a) PARTICIPANTE, para
quaisquer outros fins que não os que encontram-se expressos neste termo.

2.3. Por esta ser a expressão da vontade da PARTICIPANTE, esta declara que
autoriza o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de
direitos conexos a sua imagem ou a qualquer outro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
 
3.1. Este Termo entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em
pleno vigor e efeito por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

4. A B2MAMY, em razão da seletiva, coletará dados como (Li, preciso dos dados
que serão coletados, ok? Pode colocar aqui?), e os compartilhará com a Parceira
B2MAMY, a TRAKTO xxxx, a fim de que a B2MAMY possa realizar a seletiva que
auxiliará na escolha da “trakteira”, bem como com a finalidade do recebimento das
informações sigilosas de tal Parceira. A (O) PARTICIPANTE declara sua ciência e
expressa sua intenção inequívoca em partilhar os referidos dados acima descritos
com a B2MAMY, e a permite compartilhar referidos dados com a TRAKTO xxxx.

4.1. Todas as informações pessoais relativas do(a) PARTICIPANTE serão tratadas
em concordância com a Lei nº 13.709/2018, que dispõe sobre a Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).

4.2. A B2MAMY não disponibilizará os Dados Pessoais do(a) PARTICIPANTE
pessoa física coletados para terceiros sem seu expresso consentimento, observada
a cláusula 4.3 abaixo.

4.3. A B2MAMY poderá divulgar os Dados Pessoais coletados a terceiros, nas
seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei:

a. Com os seus clientes e parceiros quando necessário e/ou apropriado à
prestação de serviços relacionados;

b. Com empresas do grupo;
c. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento,

desenvolvimento de serviços, segurança e gerenciamento de risco;
d. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de

autoridade competente, ou decisão judicial.



4.4. Em certas circunstâncias, a B2MAMY poderá divulgar Dados Pessoais, na
medida necessária ou apropriada, para órgãos governamentais, consultores e
outros terceiros com o objetivo de cumprir com a legislação aplicável ou com uma
ordem ou intimação judicial.

4.5. Todas os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da B2MAMY ou
em base de dados mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados
pela B2MAMY, os quais estão devidamente de acordo com a legislação de dados
vigente.

4.5.1. A B2MAMY e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança
para proteger a confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais,
prevenindo a ocorrência de eventuais danos em virtude do tratamento desses
dados.

4.5.2. Embora a B2MAMY utilize medidas de segurança e monitore seu sistema
para verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra
divulgação não autorizada, mau uso ou alteração, o(a) PARTICIPANTE entende e
concorda que não há garantias de que as informações não poderão ser acessadas,
divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das proteções
físicas, técnicas ou administrativas.

4.6. A B2MAMY reterá seus Dados Pessoais e manterá seus dados armazenados
até eventual requerimento de exclusão.

4.7. A B2MAMY poderá vir a manter seus Dados Pessoais após receber seu pedido
de exclusão caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais, resolver
disputas, manter a segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o cumprimento de
contratos.

4.8. A B2MAMY oferece à (ao) PARTICIPANTE diversas opções do que fazer com
seus Dados Pessoais coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão
e/ou correção. O(A) PARTICIPANTE pode:

a. Excluir dados: o(a) PARTICIPANTE pode solicitar a exclusão de alguns dos
seus Dados Pessoais (por exemplo, se eles não forem mais necessários);

b. Alterar ou corrigir dados: o(a) PARTICIPANTE pode editar ou solicitar a
edição de alguns dos seus Dados Pessoais. O(A) PARTICIPANTE também
pode solicitar atualizações, alterações ou correções de seus dados em
determinados casos, principalmente se eles estiverem incorretos.

c. Colocar objeções, limites ou restrições ao uso de dados: o(a)
PARTICIPANTE pode solicitar a interrupção do uso de todos ou alguns de
seus Dados Pessoais (por exemplo, se não tivermos o direito de continuar a
usá-los), ou limitar a nossa utilização de tais dados (por exemplo, se seus
Dados Pessoais estiverem incorretos ou armazenados ilegalmente),
destacando-se que a B2MAMY poderá tratar os Dados Pessoais de acordo
com o presente instrumento.



d. O(A) PARTICIPANTE tem direito de acessar ou levar seus dados: o(a)
PARTICIPANTE pode solicitar uma cópia dos seus Dados Pessoais e dos
dados que o(a) PARTICIPANTE forneceu em um formato legível sob a
forma impressa ou por meio eletrônico.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE

5.1. O(a) PARTICIPANTE declara, de forma expressa, que toda e qualquer
Informação Confidencial referente à toda e qualquer interação que vier a ter nas
dependências da B2MAMY, será resguardada de forma confidencial, sob pena das
perdas e danos a serem contabilizadas em procedimento judicial.

5.1.1. Informações Confidenciais. As Partes são responsáveis por manter, e fazer
com que seus sócios, prepostos, empregados, subcontratados e representantes
mantenham, o mais absoluto sigilo sobre quaisquer informações, dados, dados
pessoais, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações
ou aperfeiçoamentos da outra Parte e dos Beneficiários (ambos considerados uma
“Parte Reveladora”), bem como sobre os termos deste Instrumento, aos quais
venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda, que lhes seja confiado em razão
do desenvolvimento do objeto deste Instrumento, não podendo, sob qualquer
pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar
conhecimento a estranhos dessa contratação, no todo ou em Parte, tanto durante a
vigência deste Instrumento quanto após 5 (cinco) anos de seu término, salvo se
houver consentimento escrito em contrário da outra Parte (as “Informações
Confidenciais”).

5.2. As Partes concordam em tomar todas as providências necessárias para evitar a
divulgação indevida das Informações Confidenciais a terceiros, bem como garantir
que seus sócios, prepostos, empregados, subcontratados e representantes, tomem
todas as providências necessárias para evitar a divulgação indevida das
Informações Confidenciais a terceiros, devendo notificar um representante da Parte
interessada caso tome conhecimento de quaisquer divulgações indevidas, não se
eximindo, no entanto, de sua responsabilidade.

5.3. As Partes reconhecem que o descumprimento das obrigações de
confidencialidade importa em ato ilícito que legitima a Parte Reveladora a adotar as
medidas judiciais e administrativas cabíveis, para fins de responsabilização
administrativa, civil e criminal, sujeitando-se a arcar com os prejuízos e com as
perdas e danos que causar.

5.4. Uma vez findo ou rescindido o presente Instrumento, as Partes deverão
proceder à devolução ou a destruição, o que couber, no prazo de 30 (trinta) dias
subsequentes, de todas as Informações Confidenciais que tiverem recebido e dos
meios físicos que as suportam, sejam papéis, mídias digitais ou eletrônicas ou
quaisquer outras formas de armazenamento, inclusive eventuais cópias,
assegurando-se de que não ficaram com nenhuma outra Informação Confidencial
em seu poder.



5.5. Não serão consideradas Informações Confidenciais aquelas que sejam de
domínio público, que passem a essa condição após a assinatura deste Instrumento
ou que precisarem ser fornecidas em razão de determinação legal, judicial ou
governamental, sendo que, nesse caso, a Parte destinatária da determinação
compromete-se a revelar apenas a Parte das Informações Confidenciais cuja
revelação esteja sendo exigida, bem como a notificar a Parte Reveladora
imediatamente a respeito de tal determinação legal, judicial ou governamental,
para que esta possa tomar as providências que entender cabíveis.

CLÁSULA SEXTA – DA CERTIFICAÇÃO DIGTAL DE ASSINATURAS

6.1. As Partes neste ato declaram que (i) é admitida como válida e verdadeira a
assinatura deste Contrato por meio de certificado digital emitido por entidades
credenciadas para tanto pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil; e (ii) são admitidas como válidas e originais as vias deste Contrato
emitidas por meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em
forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

São Paulo, 23 de setembro de 2021.

_______________________________
B2MAMY – ACELERADORA DE

NEGÓCIOS LTDA

_______________________________
(PARTICIPANTE)

Testemunhas:

1.______________________________
Nome:
CPF:

2.______________________________
Nome:
CPF:


