Termos e Condições de Uso
A BASF está lisonjeada com a visita de sua Instituição em nosso Website www.basf.com.br
e agradece o interesse em nossa empresa.
Este Website visa fornecer informações aos seus usuários, dentre eles Instituições
interessadss em doações de tintas, visando a reforma, construção ou decoração de seus
espaços!
Estes Termos de Uso fornecem informações importantes para você utilizar nosso Website
de maneira fácil e segura, e ao aceitar este Termos de Uso, você e/ou sua Instituição
concordam com os termos a seguir previstos.

Cadastro
Para solicitar doações da BASF, você deverá realizar um cadastro de sua Instituição,
inserindo os seguintes dados de sua Instituição:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razão Social;
CNPJ;
Tipo de Instituição;
Inscrição Estadual;
Inscrição Municipal;
Logradouro;
Número;
Complemento;
Bairro;
CEP;
Cidade;
Estado;
E-mail;
Telefone fixo;
Telefone celular;
Nome de um representante da Instituição;
Se possui vínculo político e/ou religioso;
Se recebeu alguma doação nos últimos 12 meses;
A localidade da BASF mais próxima.

Uma vez concluído seu cadastro, você poderá realizar o pedido de sua Instituição.

Funcionalidades
Por meio do nosso Website, você poderá cadastrar sua Instituição e realizar o pedido de
doação.

Limitação de Responsabilidade Legal
Em nenhuma circunstância a BASF terá qualquer obrigação para com você e/ou sua
Instituição por (i) qualquer perda ou dano de qualquer tipo (incluindo, entre outros, por
qualquer perda ou dano direto, indireto, econômico, exemplar, especial, punitivo, acidental
ou consequencial) que esteja direta ou indiretamente relacionado ao Website, seu conteúdo,

uso, impossibilidade de uso, ou desempenho; (ii) qualquer ação tomada relativa a uma
investigação pela BASF ou autoridades competentes em relação ao seu uso do Website ou
por outra parte; (iii) qualquer ação tomada relativa a proprietários de direitos autorais ou
outros direitos de propriedade intelectual; (iv) qualquer erro ou omissão na operação do
Website, ou qualquer dano ao computador, dispositivo móvel ou outro equipamento de
qualquer usuário ou tecnologia incluindo, entre outros, danos em função de falhas de
segurança ou de qualquer tipo de vírus, bugs, falsificação, fraude, erro, omissão,
interrupção, defeito, atraso na operação ou transmissão, falha na linha ou rede de
computadores ou qualquer outro tipo de problema técnico ou funcionamento incorreto,
incluindo, entre outros, danos por perda de lucros, perda de credibilidade, perda de dados,
interrupção do trabalho, precisão de resultados, ou falha ou funcionamento incorreto de
computador.

Direitos da BASF
A BASF é única e exclusiva titular e/ou licenciada dos direitos de propriedade intelectual
sobre o e/ou relacionados ao Website, bem como sobre a marca SUVINIL, sendo que o uso
de tais direitos por quaisquer terceiros, inclusive usuários Website, dependerá sempre de
uma aprovação prévia, por escrito, da BASF.
Reservamo-nos o direito de implantar quaisquer alterações no Website e/ou nestes Termos
de Uso, e/ou cancelar o Website por completo, a qualquer momento, sem que se faça
necessária sua autorização prévia para tanto, sendo que a versão mais recente e atualizada
destes Termos de Uso ficará sempre disponível para acesso no Website.

Dados
Para a BASF, a proteção de dados é uma prioridade. Todos os seus dados coletados por
meio de seu cadastro permanecerão em sigilo e serão tratados de forma segura, conforme
os termos da nossa Política de Privacidade, acessível por meio do Website.

Transferência
É proibida a venda, transferência, licenciamento ou cessão de sua conta, de seu nome de
usuário ou qualquer outro direito relacionado à seu cadastro a quaisquer terceiros.

Contato
Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, ou queria realizar qualquer ajuste ou o
cancelamento de seu cadastro, entre em contato com comunicacao.corporativa@basf.com
que tereremos o maior prazer em ajudá-lo.

