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TERMOS DE SERVIÇOS, CONDIÇÕES GERAIS DE USO E AVISOS 

 
1. VISÃO GERAL 

Bem-vindo ao Site do FOOD FREEDOM inclusive aplicativos relacionados (coletivamente, aqui 
chamado como este "Site"). Este Site é fornecido somente para auxiliar os clientes e usuários na 
coleta de informações e na divulgação de estabelecimentos que comercializam refeições livres 
de glúten, e não para outros fins. Esse Site é operado pela TISCO - TI SOLUÇÕES CONECTADAS. 
Em todo o Site, os termos "nós", "nosso(s)" "nossa(s)" e "FOOD FREEDOM" se referem a TISCO 
- TI SOLUÇÕES CONECTADAS. O termo "você" refere-se ao cliente e usuário que visita e/ou 
contribui com o conteúdo deste Site. A TISCO - TI SOLUÇÕES CONECTADAS proporciona esse 
Site, incluindo todas as informações, ferramentas e serviços disponíveis deste site, loja virtual e 
mídias sociais para você com a condição da sua aceitação de todos os termos, condições, 
políticas e avisos declarados aqui. 

Este Site é oferecido a você mediante sua aceitação, sem a modificação de todos ou quaisquer 
termos, condições e avisos descritos abaixo (coletivamente, o "Contrato"). Quando você acessa 
ou usa este Site sob qualquer forma, você concorda em cumprir o Contrato e declara que leu e 
compreendeu os termos contidos nele. Leia atentamente o Contrato, pois ele contém 
informações sobre seus direitos legais e limitações de direitos, assim como uma seção sobre a 
legislação aplicável e a jurisdição de disputas. Se você não aceitar todos os termos e condições, 
não use este Site. 

Ao visitar nosso site e/ou comprar alguma coisa no nosso site, você está utilizando nossos 
“Serviços”. Consequentemente, você concorda com os seguintes termos e condições (“Termos 
de Serviços, Condições Gerais de Uso e Avisos”, “Termos”), incluindo os termos e condições e 
políticas adicionais mencionados neste documento e/ou disponíveis por hyperlink. Esses Termos 
de Serviço se aplicam a todos os usuários do site, loja virtual e mídias sociais incluindo, sem 
limitação, os usuários que são navegadores, fornecedores, clientes, lojistas e/ou contribuidores 
de conteúdo. 
 
Por favor, leia esses Termos de Serviço cuidadosamente antes de acessar ou utilizar os nossos 
serviços. Ao acessar ou usar qualquer parte dos nossos serviços, você concorda com os Termos 
de Serviço. Se você não concorda com todos os termos e condições desse acordo, então você 
não pode acessar o site ou usar quaisquer serviços. Se esses Termos de Serviço são considerados 
uma oferta, a aceitação é expressamente limitada a esses Termos de Serviço. 
 
Quaisquer novos recursos, ferramentas ou pacotes de serviços que forem adicionados à loja 
virtual, site ou mídias sociais também devem estar sujeitos aos Termos de Serviço. Você pode 
revisar a versão mais atual dos Termos de Serviço quando quiser nesta página. Reservamos o 
direito de atualizar, alterar ou trocar qualquer parte desses Termos de Serviço ao publicar 
atualizações e/ou alterações no nosso site. É sua responsabilidade verificar as alterações feitas 
nesta página, periodicamente. Seu uso contínuo ou acesso ao site após a publicação de 
quaisquer alterações constitui aceitação de tais alterações. 

No futuro, poderemos alterar ou modificar de alguma maneira o Contrato e você entende e 
concorda que continuar acessando ou usando este Site após essas alterações implica sua 
aceitação do Contrato atualizado ou modificado. Anotaremos a data em que as últimas revisões 
foram feitas no Contrato na parte inferior da página, e todas as revisões entrarão em vigor após 
a publicação. Notificaremos nossos membros sobre alterações importantes destes termos e 
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condições, enviando uma notificação para o endereço de e-mail fornecido no cadastro ou 
através de um aviso colocado em nosso Site. Lembre-se de acessar esta página periodicamente 
para analisar a versão mais atual do Contrato. 

2. USO DO SITE 

Como condição de uso deste Site, você garante que (i) todas as informações fornecidas por você 
neste Site são verdadeiras, precisas, atuais e completas; (ii) se você tiver uma conta FOOD 
FREEDOM, você protegerá e supervisionará suas informações de conta e será totalmente 
responsável por qualquer uso da sua conta por outra pessoa; e (iii) você tem 13 anos de idade 
ou mais, para cadastrar uma conta e contribuir com o nosso Site. O FOOD FREEDOM não coleta 
intencionalmente informações de qualquer pessoa menor de 13 anos de idade.  

Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de negar o acesso a qualquer pessoa a este 
Site e aos serviços que oferecemos, a qualquer momento e por qualquer motivo, incluindo, sem 
limitação, a violação do presente Contrato. 

Você entende que o seu conteúdo (não incluindo informações de cartão de crédito), pode ser 
transferido sem criptografia e pode: (a) ser transmitido por várias redes; e (b) sofrer alterações 
para se adaptar e se adequar às exigências técnicas de conexão de redes ou dispositivos. As 
informações de cartão de crédito sempre são criptografadas durante a transferência entre 
redes. 

Você concorda em não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar qualquer parte 
do Serviço, uso do Serviço, acesso ao Serviço, ou qualquer contato no site através do qual o 
serviço é fornecido, sem nossa permissão expressa por escrito. 

Os títulos usados nesse acordo são incluídos apenas por conveniência e não limitam ou afetam 
os Termos. 

3. ATIVIDADES PROIBIDAS 

O conteúdo e as informações contidas neste Site (incluindo, sem limitação, mensagens, dados, 
informações, texto, música, som, fotografias, gráficos, vídeos, mapas, ícones, software, códigos 
ou outro material), assim como a infraestrutura usada para fornecer esse conteúdo e 
informações, são de nossa propriedade. Você concorda em não modificar ou de outra maneira, 
copiar, distribuir, transmitir, exibir, executar, reproduzir, publicar, licenciar, criar trabalhos 
derivados de, transferir ou vender ou revender qualquer informação, software, produtos ou 
serviços obtidos a partir ou por meio deste Site. Além disso, você concorda em não: 

(i) usar este Site ou seu conteúdo para qualquer fim comercial 

(ii) acessar, monitorar ou copiar qualquer conteúdo ou informação deste Site usando 
qualquer tipo de robô, spider, scraper ou outros meios automatizados ou qualquer 
processo manual para qualquer finalidade, sem a nossa expressa autorização por escrito; 

(iii) violar as restrições em qualquer cabeçalho de exclusão de robôs neste Site ou burlar 
outras medidas aplicadas para prevenir ou limitar o acesso a este Site; 

(iv) realizar qualquer ação que imponha ou possa impor, a nosso critério, uma carga 
injustificável ou desproporcionalmente grande à nossa infraestrutura; 
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(v) estabelecer links profundos com qualquer parte deste Site para qualquer finalidade, sem 
nossa autorização expressa por escrito; ou 

(vi) enquadrar, espelhar ou de outra maneira incorporar qualquer parte deste Site em 
qualquer outro site sem a nossa autorização prévia por escrito. 

(vii) tentar modificar, traduzir, adaptar, editar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia 
reversa de qualquer programa de software usado pelo FOOD FREEDOM relacionado ao Site 
ou aos serviços.  

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DIVULGAÇÕES 

O FOOD FREEDOM acredita na proteção de sua privacidade. Clique aqui para analisar 
nossa Política de Privacidade atual, que também rege o uso do FOOD FREEDOM, para entender 
nossas práticas. 

Em determinadas circunstâncias, poderemos divulgar informações sobre você a terceiros se 
determinarmos, a nosso exclusivo critério, que a divulgação é necessária (a) para proteger os 
sistemas, ativos, funcionários, membros e clientes e/ou usuários do FOOD FREEDOM; (b) para 
garantir a integridade e operação de negócios e sistemas do FOOD FREEDOM; ou (c) para 
atender a exigências governamentais legítimas e aplicáveis, intimações ou ordens judiciais. 
Poderemos optar por cumprir ou ignorar tais solicitações ou ordens a nosso exclusivo critério. 
O direito do FOOD FREEDOM de divulgar informações, incluindo, sem limitação, informações do 
perfil do usuário (ou seja, nome, endereço de e-mail, etc.), endereço IP e informações de 
tráfego, histórico de utilização e Conteúdo postado, prevalece sobre quaisquer termos 
da Política de Privacidade do FOOD FREEDOM. 

5. PRODUTOS OU SERVIÇOS  

O FOOD FREEDOM é uma solução tecnológica com foco na localização de estabelecimentos 
comercias do tipo restaurantes, casas de doces, cafeterias e casas de chá, padaria, bares e pubs, 
e afins que ofereçam pratos/refeições sem glúten, com informações sobre as práticas para evitar 
a contaminação cruzada e cardápio sem glúten oferecido pelo estabelecimento comercial. 

Os nossos produtos ou serviços estarão disponíveis exclusivamente online através do Site ou 
loja virtual. Tais produtos ou serviços estão sujeitos a cancelamento a critério do FOOD 
FREEDOM, ou caso o cliente e usuário solicitem o cancelamento dos serviços através do email 
contato@foodfreedom.com.br. O não pagamento dos serviços contratados ensejará em 
cancelamento, automático, do acesso ao FOOD FREEDOM e todos os serviços a ele 
correlacionados. 

Reservamos o direito, mas não somos obrigados, a limitar as vendas de nossos produtos ou 
serviços para qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição. Podemos exercer esse direito 
conforme o caso. Reservamos o direito de limitar as quantidades de quaisquer produtos ou 
serviços que oferecemos. Todas as descrições de produtos ou serviços ou preços de produtos 
ou serviços são sujeitos a alteração a qualquer momento sem notificação, a nosso critério 
exclusivo. Reservamos o direito de descontinuar qualquer produto ou serviço a qualquer 
momento. Qualquer oferta feita por qualquer produto ou serviço no site, loja virtual ou mídias 
sociais é nula onde for proibido por lei. 

6. PRECISÃO, INTEGRIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

https://www.tripadvisor.com.br/pages/privacy.html
https://www.tripadvisor.com.br/pages/privacy.html
https://www.tripadvisor.com.br/pages/privacy.html
mailto:contato@foodfreedom.com.br
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Os dados disponibilizados nesse Site foram informados pelos próprios estabelecimentos 
comerciais sendo de sua inteira responsabilidade a veracidade dos fatos. O FOOD FREEDOM 
oferece apenas o serviço de divulgação dos dados se eximindo de quaisquer responsabilidades 
sobre os mesmos.  

As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não devem ser usadas como a 
única base para tomar decisões sem consultar fontes de informações primárias, mais precisas, 
mais completas ou mais atuais. Devendo sempre ser consultado o próprio estabelecimento 
comercial ou um médico antes de se tomar qualquer decisão. Qualquer utilização desse material 
é por sua conta e risco. 

AO DIVULGAR INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE DETERMINADOS ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, O FOOD FREEDOM NÃO GARANTE QUE CONSUMIR NESSES LOCAIS SEJA 
TOTALMENTE SEGURO OU QUE NÃO REPRESENTE RISCOS À SAÚDE DO CELÍACO, E NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR DANOS QUE POSSAM RESULTAR DO CONSUMO NESTES LOCAIS. 

Embora o FOOD FREEDOM exiba informações sobre fornecedores terceirizados e facilite a 
localização de certos estabelecimentos comerciais, essas ações de modo algum implicam, 
sugerem ou constituem patrocínio do FOOD FREEDOM. Embora os usuários do FOOD FREEDOM 
possam dar nota e avaliar estabelecimentos comerciais com base em suas próprias experiências, 
o FOOD FREEDOM não endossa ou recomenda produtos ou serviços de quaisquer fornecedores 
terceirizados. Você concorda que o FOOD FREEDOM não é responsável pela precisão ou 
integridade das informações que obtém de estabelecimentos comerciais e exibe em seus sites 
ou aplicativos. 

Se você consumir os produtos e serviços dos estabelecimentos comerciais sugeridos, você 
concorda em analisar e cumprir os termos e condições de compra e uso do site do fornecedor 
(os "Termos de uso"), Política de Privacidade e quaisquer outras regras ou políticas relacionadas 
ao site ou à propriedade do estabelecimento comercial. Suas interações com os mesmos são de 
sua responsabilidade. O FOOD FREEDOM não terá qualquer responsabilidade em relação aos 
atos, omissões, erros, representações, garantias, violações ou negligência de quaisquer 
estabelecimentos comerciais ou por quaisquer danos pessoais, morte, danos à propriedade ou 
outros danos ou despesas decorrentes de suas interações com os estabelecimentos comerciais 
sugeridos pelo Site. 

Este Site pode vinculá-lo a sites de estabelecimentos comerciais ou outros sites que o FOOD 
FREEDOM não opera ou controla. Para obter mais informações, consulte a seção "Links para 
Sites de Terceiros" abaixo. 

O FOOD FREEDOM pode conter certas informações históricas. As informações históricas podem 
não ser atuais e são fornecidas apenas para sua referência. Reservamos o direito de modificar o 
conteúdo a qualquer momento, mas nós não temos obrigação de atualizar nenhuma informação 
nos serviços disponibilizados. Você concorda que é de sua responsabilidade monitorar 
alterações no nosso site. 

7. MODIFICAÇÕES DO SERVIÇO E PREÇOS 

Os preços dos nossos produtos são sujeitos a alterações sem notificação. 

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou descontinuar o Serviço (ou 
qualquer parte ou conteúdo do mesmo) sem notificação em qualquer momento. 
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Não nos responsabilizados por você ou por qualquer terceiro por qualquer modificação, 
alteração de preço, suspensão ou descontinuação do Serviço. 

8. PRECISÃO DE INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO E CONTA 

Reservamos o direito de recusar qualquer pedido que você nos fizer. Podemos, a nosso próprio 
critério, limitar ou cancelar o número de produtos ou serviços por pessoa, por domicílio ou por 
pedido. Tais restrições podem incluir pedidos feitos na mesma conta de cliente, no mesmo 
cartão de crédito, e/ou pedidos que usam a mesma fatura e/ou endereço de envio. Caso 
façamos alterações ou cancelemos um pedido, pode ser que o notifiquemos por e-mail e/ou 
endereço/número de telefone de faturamento fornecidos no momento que o pedido foi feito. 
Reservamos o direito de limitar ou proibir pedidos que, a nosso critério exclusivo, parecem ser 
feitos por comerciantes, revendedores ou distribuidores. 

Você concorda em fornecer suas informações de conta e compra completas para todas as 
compras feitas em nossa loja. Você concorda em atualizar, prontamente, sua conta e outras 
informações, incluindo seu e-mail, números de cartão de crédito e datas de validade, para que 
possamos completar suas transações e contatar você quando preciso. 

9. FERRAMENTAS OPCIONAIS 

Podemos te dar acesso a ferramentas de terceiros que não monitoramos e nem temos qualquer 
controle. 

Você reconhece e concorda que nós fornecemos acesso a tais ferramentas “como elas são” e 
“conforme a disponibilidade” sem quaisquer garantias, representações ou condições de 
qualquer tipo e sem qualquer endosso. Não nos responsabilizamos de forma alguma pelo seu 
uso de ferramentas opcionais de terceiros. 

Qualquer uso de ferramentas opcionais oferecidas através do site é inteiramente por sua conta 
e risco e você se familiarizar e aprovar os termos das ferramentas que são fornecidas por 
fornecedor(es) terceiro(s). 

O FOOD FREEDOM também pode, futuramente, oferecer novos serviços e/ou recursos incluindo 
o lançamento de novas ferramentas, recursos ou funcionalidades. Tais recursos e/ou serviços 
novos também devem estar sujeitos a esses Termos de serviço. 

10. AVALIAÇÕES, COMENTÁRIOS E USO DE OUTRAS ÁREAS INTERATIVAS 

Agradecemos a sua opinião. Esteja ciente de que ao enviar conteúdo para este Site por e-mail, 
publicações no Site ou de outra forma, incluindo quaisquer avaliações de estabelecimentos 
comerciais, perguntas, comentários, sugestões, ideias ou formas similares contidas em qualquer 
envio (coletivamente, "Envios"), você concederá ao FOOD FREEDOM o direito não exclusivo, 
isento de royalties, perpétuo, transferível, irrevogável e totalmente sublicenciável para (a) 
utilizar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, distribuir, publicar, criar trabalhos derivados de, 
exibir publicamente e executar tais Envios em todo o mundo em qualquer mídia, conhecida no 
momento ou desenvolvida no futuro, para qualquer finalidade; e (b) usar o nome que você 
enviou relacionado a tal Envio. Você reconhece que o FOOD FREEDOM pode optar por citar a 
fonte de seus comentários ou avaliações de acordo com nosso critério. Você também concede 
ao FOOD FREEDOM o direito de processar judicialmente qualquer pessoa ou entidade que violar 
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seus direitos ou do FOOD FREEDOM nos Envios por uma violação do presente Contrato. Você 
reconhece e concorda que os Envios não são confidenciais e não são de sua propriedade. 

Este Site pode conter fóruns de discussão, quadros de avisos, serviços de avaliação ou outros 
fóruns nos quais você ou terceiros podem postar comentários de experiências vivenciadas nos 
estabelecimentos comerciais, mensagens, materiais ou outros itens neste site ("Áreas 
Interativas"). Se o FOOD FREEDOM fornecer tais Áreas Interativas, você será o único responsável 
pelo uso de tais Áreas Interativas e as usará por sua conta e risco. Ao usar as Áreas interativas, 
você concorda expressamente em não usar este Site para postar, fazer upload, transmitir, 
distribuir, armazenar, criar ou publicar: 

a. Quaisquer mensagens, dados, informações, texto, música, som, fotografias, gráficos, 
códigos ou qualquer outro material ("Conteúdo") que seja ilegal, calunioso, difamatório, 
obsceno, pornográfico, indecente, lascivo, sugestivo, provocador, ameaçador, violador 
da privacidade ou de direitos de publicidade, abusivo, incitante, fraudulento ou de 
qualquer forma censurável; 

b. Conteúdo que possa constituir, encorajar ou fornecer instruções para um delito, 
violação de direitos de qualquer parte ou que de outra forma crie responsabilidade civil 
ou viole qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional, incluindo, sem limitação, 
regulamentos da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA ou qualquer norma 
de uma bolsa de valores; 

c. Conteúdo que possa violar qualquer patente, marca registrada, segredo comercial, 
direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual ou direitos de 
propriedade de qualquer parte; 

d. Conteúdo que personifique qualquer pessoa ou entidade ou deturpe a sua afiliação 
com uma pessoa ou entidade, incluindo o FODD FREEDOM; 

e. Promoções não solicitadas, campanha política, publicidade, concursos, sorteios ou 
solicitações; 

f. Informações privadas de terceiros, incluindo, sem limitação, sobrenome (nome de 
família), endereços, números de telefone, endereços de e-mail, número de seguridade 
social e números de cartão de crédito; 

g. Vírus, dados corrompidos ou outros arquivos prejudiciais e destrutivos; 

h. Conteúdo que não tenha relação com o tópico da(s) Área(s) Interativa(s) em que o 
Conteúdo foi publicado; ou 

i. Conteúdo ou links para conteúdos que, a critério exclusivo do FOOD FREEDOM, (a) 
viole as subseções anteriores mencionadas neste documento, (b) seja censurável, (c) 
restrinja ou iniba qualquer outra pessoa de usar ou aproveitar as Áreas Interativas ou 
este Site, ou (d) possa expor o FOOD FREEDOM, suas afiliadas ou seus membros a 
qualquer dano ou responsabilidade de qualquer espécie. 

O FOOD FREEDOM não assume nenhuma responsabilidade por qualquer Conteúdo postado, 
armazenado ou carregado por você ou qualquer terceiro, ou por perdas ou danos, e também 
não é responsável por qualquer erro, difamação, calúnia, omissão, falsidade, obscenidade, 
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pornografia ou grosserias que você possa identificar. Como um provedor de serviços interativos, 
o FOOD FREEDOM não se responsabiliza por quaisquer declarações, representações ou 
Conteúdo fornecido pelos usuários em qualquer fórum público, página pessoal ou outra Área 
Interativa. Embora o FOOD FREEDOM não tenha nenhuma obrigação de selecionar, editar ou 
monitorar qualquer Conteúdo publicado ou distribuído através de qualquer Área Interativa, o 
FOOD FREEDOM se reserva o direito, ao seu absoluto critério, de remover, analisar, traduzir ou 
editar, sem aviso prévio, qualquer Conteúdo postado ou armazenado neste Site a qualquer 
momento e por qualquer motivo, ou realizar tais ações através de terceiros em seu nome. Você 
é o único responsável pela criação de cópias de segurança e a substituição de qualquer Conteúdo 
que publicar ou armazenar neste Site por sua exclusiva conta e despesas. 

Se for determinado que você detém os direitos morais (incluindo direitos de atribuição ou 
integridade) do Conteúdo, você declara que você: (a) não exige que qualquer informação de 
identificação pessoal seja usada em relação ao Conteúdo, ou quaisquer trabalhos derivados ou 
melhorias ou atualizações dos mesmos; (b) não tem nenhuma objeção em relação à publicação, 
utilização, modificação, exclusão e exploração do Conteúdo pelo FOOD FREEDOM, seus 
licenciados, sucessores e cessionários; (c) renuncia e concorda de maneira permanente em não 
reclamar ou reivindicar qualquer direito a quaisquer e a todos direitos morais de um autor sobre 
qualquer Conteúdo; e (d) isenta permanentemente o FOOD FREEDOM, seus licenciados, 
sucessores e cessionários, de qualquer reivindicação contra o FOOD FREEDOM em virtude 
desses direitos morais. 

Qualquer utilização das Áreas Interativas ou outras seções deste Site que viole os termos do 
presente Contrato poderá resultar em, entre outras coisas, a cessação ou suspensão dos seus 
direitos de utilização das Áreas Interativas e/ou deste Site. 

COMO USUÁRIO DESTE SITE VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE: (1) O FOOD FREEDOM TERÁ 
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR VOCÊ OU OUTROS POR QUAISQUER TRANSAÇÕES NÃO 
AUTORIZADAS FEITAS UTILIZANDO SUA SENHA OU CONTA; E (2) VOCÊ PODERÁ SER 
RESPONSABILIZADO PELO FOOD FREEDOM E OUTROS USUÁRIOS PELO USO NÃO AUTORIZADO 
DE SUA SENHA OU CONTA. 

11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

LEIA ATENTAMENTE ESTA SEÇÃO. ESTA SEÇÃO LIMITA A RESPONSABILIDADE DO FOOD 
FREEDOM EM RELAÇÃO A VOCÊ POR PROBLEMAS QUE POSSAM SURGIR EM DECORRÊNCIA DO 
USO DESTE SITE. SE VOCÊ NÃO ENTENDER OS TERMOS NESTA SEÇÃO OU EM OUTRAS PARTES 
DO CONTRATO, CONSULTE UM ADVOGADO PARA OBTER ESCLARECIMENTOS ANTES DE 
ACESSAR OU USAR ESTE SITE. 

Nós não garantimos, representamos ou justificamos que o seu uso do nosso serviço será 
pontual, seguro, sem erros ou interrupções. 

Não garantimos que os resultados que possam ser obtidos pelo uso do serviço serão precisos ou 
confiáveis. 

Você concorda que de tempos em tempos, podemos remover o serviço por períodos indefinidos 
de tempo ou cancelar a qualquer momento, sem te notificar. 

Você concorda que o seu uso ou incapacidade de usar o serviço é por sua conta e risco. O serviço 
e todos os produtos e serviços entregues através do serviço são, exceto conforme declarado por 
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nós, fornecidos sem garantia e conforme a disponibilidade para seu uso, sem qualquer 
representação, garantias ou condições de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo todas 
as garantias implícitas ou condições de comercialização, quantidade, adequação a uma 
finalidade específica, durabilidade, título, e não violação. 

As informações, softwares, produtos e serviços publicados neste Site podem apresentar 
imprecisões ou erros. O FOOD FREEDOM não garante a precisão, e se isenta de toda a 
responsabilidade por quaisquer erros ou outras imprecisões relativas às informações e a 
descrição de estabelecimentos comerciais e os dados sobre contaminação cruzada exibidos 
neste Site (incluindo, sem limitação, preços, disponibilidade, fotografias, lista de serviços, 
descrições, avaliações, dados sobre contaminação cruzada e opiniões dos serviços em geral, 
etc.). 

O FOOD FREEDOM não se responsabiliza pela adequação das informações, software, produtos 
e serviços contidos neste Site para qualquer finalidade e a inclusão ou oferta de qualquer 
produto ou serviço neste Site não constitui qualquer aprovação ou recomendação desses 
produtos e serviços pelo FOOD FREEDOM. Essas informações, software, produtos e serviços são 
fornecidos "como se encontram", sem garantia de qualquer espécie. O FOOD FREEDOM se 
isenta de todas as garantias e condições de que este Site, seus servidores ou qualquer e-mail 
enviado pelo FOOD FREEDOM estejam livres de vírus ou de outros elementos prejudiciais. O 
FOOD FREEDOM se isenta de todas as garantias e condições no que diz respeito às informações, 
softwares, produtos e serviços, incluindo todas as garantias e condições de comercialização, 
adequação a um determinado fim, título e não violação. 

Os estabelecimentos comerciais que oferecem informações sobre contaminação cruzada ou 
outros serviços deste site são contratantes independente e não são agentes ou funcionários do 
FOOD FREEDOM. O FOOD FREEDOM não é responsável pelos atos, erros, omissões, declarações, 
garantias, violações ou negligências desses estabelecimentos comerciais ou por quaisquer danos 
pessoais, morte, danos à propriedade ou outros danos ou despesas decorrentes. O FOOD 
FREEDOM não se responsabilizará e não fará nenhum reembolso e não terá nenhuma 
responsabilidade por quaisquer despesas adicionais, omissões, atrasos, reencaminhamentos ou 
atos referentes a qualquer governo ou autoridade. 

Em nenhum caso o FOOD FREEDOM (ou seus diretores, conselheiros e afiliados) serão 
responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, punitivos, incidentais, especiais ou 
consequentes, decorrentes ou de qualquer forma relacionados ao seu acesso, exibição do ou 
uso deste Site ou atraso ou incapacidade de acesso, exibição ou uso deste website (incluindo, 
mas sem limitação, sua dependência de avaliações e opiniões exibidas neste Site, qualquer vírus 
de computador, informação, software, sites vinculados, produtos e serviços obtidos através 
deste Site; ou resultantes do acesso, exibição ou uso deste Site) com base em uma teoria de 
negligência, contrato, responsabilidade objetiva ou de outra forma, mesmo se o FOOD 
FREEDOM tenha sido avisado da possibilidade de tais danos. 

Se o FOOD FREEDOM for responsabilizado por qualquer perda ou dano decorrente ou de alguma 
outra forma relacionado ao seu uso de nossos Sites ou serviços, as responsabilidades do FOOD 
FREEDOM não ultrapassarão, no total, o maior entre (a) as tarifas de transação pagas ao FOOD 
FREEDOM pelas transações neste Site que originaram a reclamação, ou (b) Cem Reais (R$ 
100,00). 

A limitação de responsabilidade reflete a distribuição de riscos entre as partes. As limitações 
previstas nesta seção prevalecerão e serão aplicadas mesmo que se identifique que qualquer 



 
www.foodfreedom.com.br  |  contato@foodfreedom.com.br 

 

Página 9 de 12 
 

recurso limitado especificado nestes termos tenha falhado em seu propósito essencial. As 
limitações de responsabilidade previstas nestes termos serão revertidas em benefício do FOOD 
FREEDOM. 

12. INDENIZAÇÃO 

Você concorda em defender e indenizar o FOOD FREEDOM e/ou seus respectivos diretores 
executivos, diretores, funcionários e agentes de e contra qualquer reclamatórias, causas de 
ação, demandas, cobranças, perdas, danos, multas, penalidades ou outros custos ou despesas 
de qualquer tipo ou natureza, incluindo, entre outros, honorários advocatícios e contábeis 
razoáveis, apresentados por terceiros como um resultado: (i) da sua violação do presente 
Contrato ou dos documentos aqui mencionados; (ii) da sua violação de qualquer lei ou direitos 
de terceiros; ou (iii) do seu uso deste Site. 

13. RESCISÃO 

As obrigações e responsabilidades das partes incorridas antes da data de rescisão devem 
continuar após a rescisão deste acordo para todos os efeitos. 

Estes Termos de Serviço estão em vigor, a menos que seja rescindido por você ou por nós. Você 
pode rescindir estes Termos de Serviço a qualquer momento, notificando-nos que já não deseja 
utilizar os nossos serviços. 

Caso algum usuário faça alguma reclamação ou comentário sobre a inveracidade quanto as 
práticas para evitar a contaminação cruzada dos alimentos, o estabelecimento comercial 
poderá, a nosso exclusivo e único critério, ser excluído da nossa base de dados tendo o seu 
contrato rescindido, a qualquer momento, sem aviso prévio, ficando o mesmo responsável por 
todas as quantias devidas até a data da rescisão; também podemos lhe negar acesso a nossos 
Serviços (ou qualquer parte deles). 

Se em nosso critério exclusivo você não cumprir com qualquer termo ou disposição destes 
Termos de Serviço, nós também podemos rescindir este contrato a qualquer momento sem 
aviso prévio e você ficará responsável por todas as quantias devidas até a data da rescisão; 
também podemos lhe negar acesso a nossos Serviços (ou qualquer parte deles). 

14. ACORDO INTEGRAL 

Caso não exerçamos ou executemos qualquer direito ou disposição destes Termos de Serviço, 
isso não constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição. 

Estes Termos de Serviço e quaisquer políticas ou normas operacionais postadas por nós no site, 
loja virtual ou mídias sociais ou no que diz respeito ao serviço constituem a totalidade do acordo 
entre nós. Estes termos regem o seu uso do Serviço, substituindo quaisquer acordos anteriores 
ou contemporâneos, comunicações e propostas, sejam verbais ou escritos, entre você e nós 
(incluindo, mas não limitado a quaisquer versões anteriores dos Termos de Serviço). 

Quaisquer ambiguidades na interpretação destes Termos de Serviço não devem ser 
interpretadas contra a parte que os redigiu. 
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15.  LINKS PARA SITES DE TERCEIROS 

Este Site pode conter hiperlinks para sites operados por outras partes que não o FOOD 
FREEDOM. Esses hiperlinks são fornecidos apenas para sua referência. Não controlamos esses 
sites e não somos responsáveis pelo conteúdo, pela privacidade ou outras práticas desses sites. 
Além disso, cabe a você tomar precauções para garantir que todos os links que você selecionar 
ou software que você baixar (seja a partir deste Site ou de outros) estejam livres de itens como 
vírus, worms, cavalos de troia, defeitos e outros itens de natureza destrutiva. Nossa inclusão de 
hiperlinks em tais sites não implica em nenhum endosso do material nesses sites ou qualquer 
associação com seus operadores. Em alguns casos, você pode ser convidado por um site de 
terceiros para vincular o seu perfil do FOOD FREEDOM a um perfil em outro site de terceiros. 
Cabe a você optar por isso, e a decisão de permitir que essa informação seja vinculada pode ser 
desabilitada (no site de terceiros) a qualquer momento. 

16. SOFTWARE DISPONÍVEIS NESTE SITE 

Salvo disposição em contrário, os materiais nos sites são apresentados apenas para fornecer 
informações sobre, e para divulgar, os serviços, sites parceiros e outros produtos do FOOD 
FREEDOM disponíveis no Brasil. O FOOD FREEDOM não faz nenhuma representação de que os 
materiais nos sites do FOOD FREEDOM são apropriados ou estão disponíveis para uso fora do 
Brasil. Aqueles que optarem por acessar o site do FOOD FREEDOM fora do Brasil fazem isso por 
iniciativa própria e são responsáveis pelo cumprimento das leis locais, se e conforme as leis 
locais forem aplicáveis. Os softwares do site do FOOD FREEDOM estão sujeitos a controles de 
exportação do Brasil.  

Qualquer software que esteja disponível para download a partir dos Sites do FOOD FREEDOM 
("Software") é uma obra com direitos autorais do FOOD FREEDOM, ou outro software de 
terceiros conforme identificados. O uso do Software é regido pelos termos do contrato de 
licença de usuário final, se houver, que é fornecido com o Software ("Contrato de Licença"). 
Você não pode instalar ou usar qualquer Software que esteja acompanhado por ou inclua um 
Contrato de Licença, a menos que primeiro concorde com os termos do Contrato de Licença. 
Para qualquer Software disponibilizado para download neste Site não acompanhado de um 
Contrato de Licença, concedemos a você, o usuário e cliente, uma licença limitada, pessoal, 
intransferível para utilização do Software para fins de visualização e outra utilização deste Site 
de acordo com estes termos e condições, e para nenhuma outra finalidade. 

Observe que todos os Softwares, incluindo, mas não limitado a todos os códigos HTML, XML, 
Java e controles Active X contidos neste Site, são de propriedade do FOOD FREEDOM, e estão 
protegidos pelas leis de direitos autorais e disposições de tratados internacionais. Qualquer 
reprodução ou redistribuição de Softwares é expressamente proibida e pode resultar em 
penalidades civis e criminais. Os infratores serão processados até o limite máximo possível. 

SEM LIMITAÇÃO AO QUE FOI MENCIONADO ACIMA, A CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO SOFTWARE 
PARA QUALQUER OUTRO SERVIDOR OU LOCAL PARA REPRODUÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO 
POSTERIORES É EXPRESSAMENTE PROIBIDA. O SOFTWARE É GARANTIDO, SE FOR O CASO, 
APENAS DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONTRATO DE LICENÇA. 

17. AVISOS SOBRE DIREITOS AUTORAIS E MARCA REGISTRADA 

Todos os conteúdos deste Site são: ©Copyright - TISCO - TI SOLUÇÕES CONECTADAS. Todos os 
direitos reservados. O FOOD FREEDOM não é responsável pelo conteúdo dos sites operados por 
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outras partes que não o FOOD FREEDOM. O logotipo do garfo e faca, e da flor de trigo, e todos 
os outros nomes ou slogans de produtos ou serviços do FOOD FREEDOM exibidos neste Site são 
marcas registradas ou marcas registradas nos termos da legislação brasileira e não podem ser 
copiados, imitados ou utilizados, no todo ou em parte, sem a prévia autorização por escrito do 
FOOD FREEDOM. Além disso, a look and feel deste Site, incluindo todos os cabeçalhos, gráficos 
personalizados, ícones e scripts, é marca de serviço, marca registrada e/ou trade dress do FOOD 
FREEDOM e não pode ser copiado, imitado ou utilizado, no todo ou em parte, sem a prévia 
autorização por escrito do FOOD FREEDOM. Todas as outras marcas, marcas registradas, nomes 
de produtos e nomes ou logotipos de empresas mencionados neste Site são de propriedade de 
seus respectivos proprietários. A referência a quaisquer produtos, serviços, processos ou outras 
informações, por nome comercial, marca registrada, fabricante, fornecedor ou outros não 
constitui ou implica patrocínio, endosso ou recomendação pelo FOOD FREEDOM. 

Se você souber de uma violação da sua ou nossa marca, avise-nos, enviando um e-mail 
para contato@foodfreedom.com.br. Tratamos de mensagens relativas à violação de marca 
somente nesse endereço de e-mail. 

18. JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS 

Este Site é operado por uma entidade do Brasil e este Contrato é regido pelas leis brasileiras. 
Desta forma, você concorda com a jurisdição exclusiva e o foro de tribunais brasileiros, e garante 
a equidade e a conveniência de processos em tais tribunais para todas as disputas decorrentes 
ou relacionadas com a utilização deste Site. Você concorda que todas as reinvindicações que 
você possa ter contra o FOOD FREEDOM decorrentes ou relacionadas a este Site devem ser 
ouvidas e resolvidas em um tribunal de jurisdição da Comarca de Macaé/RJ. O uso deste Site 
não é autorizado em qualquer jurisdição onde este Contrato não tenha efeito para todas as 
disposições destes termos e condições, incluindo, mas não limitado a este parágrafo. 

19. LICENÇAS ADICIONAIS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Partes do software do FOOD FREEDOM para dispositivos móveis podem conter material 
protegido por direitos autorais, e o FOOD FREEDOM deixa registrados os créditos pelo uso desse 
material. Além disso, há termos específicos que tratam do uso de determinados aplicativos do 
FOOD FREEDOM para dispositivos móveis. Visite a página Licenças para Dispositivos 
Móveis para ver avisos específicos sobre aplicativos do FOOD FREEDOM para dispositivos 
móveis. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Você concorda que não há nenhuma joint venture, agência, parceria ou relação de trabalho 
entre você e as empresas e/ou afiliadas do FOOD FREEDOM como resultado deste Contrato ou 
uso deste Site. 

Nosso cumprimento deste Contrato está sujeita às leis e ao processo legal existentes, e nada 
contido neste Contrato limita nosso direito de cumprir com a aplicação da lei ou outras 
solicitações ou exigências governamentais relacionadas ao seu uso deste Site ou às informações 
fornecidas ou coletadas por nós com relação a esse uso. Conforme permitido pela legislação 
aplicável, você concorda que apresentará qualquer reinvindicação ou causa de ação decorrentes 
de ou relacionadas ao seu acesso ou uso deste Site dentro de 2 (dois) anos a partir da data em 
que tal reclamatória ou ação surgiu, caso contrário a reinvindicação ou causa de ação será 
irrevogavelmente renunciada. 

https://www.tripadvisor.com.br/pages/mobile.html
https://www.tripadvisor.com.br/pages/mobile.html
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Se qualquer parte deste Contrato for considerada inválida ou inexequível nos termos da 
legislação aplicável, incluindo, mas não limitado a, isenções de garantia e limitações de 
responsabilidade estabelecidas acima, a disposição inválida ou inaplicável será considerada 
substituída por uma disposição válida e aplicável que mais se aproxime da intenção da 
disposição original, e as demais disposições do Contrato continuarão em vigor. 

Este Contrato (e quaisquer outros termos e condições aqui mencionados) constitui a totalidade 
do Contrato entre você e o FOOD FREEDOM no que diz respeito a este Site e substitui todas as 
comunicações e propostas anteriores e atuais, eletrônicas, orais ou escritas, entre o cliente, o 
usuário e o FOOD FREEDOM em relação a este Site. Uma versão impressa deste Contrato e de 
qualquer notificação feita na forma eletrônica será admissível em processos judiciais ou 
administrativos baseados ou relacionados a este Contrato, na mesma medida e sujeita às 
mesmas condições que outros documentos e registros comerciais originalmente gerados e 
mantidos na forma impressa. 

Nomes fictícios de empresas, produtos, pessoas, personagens e/ou dados mencionados neste 
Site não se destinam a representar qualquer pessoa, empresa, produto ou evento real. 

Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. 

21. ALTERAÇÕES DOS TERMOS DE SERVIÇO 

Você pode rever a versão mais atual dos Termos de Serviço a qualquer momento nessa página. 

Reservamos o direito, a nosso critério, de atualizar, modificar ou substituir qualquer parte destes 
Termos de Serviço ao publicar atualizações e alterações no nosso site. É sua responsabilidade 
verificar nosso site periodicamente. Seu uso contínuo ou acesso ao nosso site ou ao Serviço após 
a publicação de quaisquer alterações a estes Termos de Serviço constitui aceitação dessas 
alterações. 

22. INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Para obter respostas para suas perguntas ou formas de entrar em contato conosco escreva para 
contato@foodfreedom.com.br. 
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