TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE
Estes Termos e Condições Gerais de Uso do Site BigCase ("Termos e Condições Gerais")
aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos pelo BIGCASE BRASIL LTDA - ME, através de sítio
eletrônico www.bigcase.com.br, doravante nominado simplesmente "BigCase". Dessa forma,
qualquer pessoa que pretenda utilizar os serviços do SiteBigCase doravante nominada
simplesmente "Usuário", deverá aceitar estes Termos e Condições Gerais, bem como todos os
termos e condições que regem a participação nos desafios empresariais
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É ABSOLUTAMENTE
INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE BIGCASE E SEUS SERVIÇOS. O Usuário deverá
ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições estabelecidas nestes Termos e
Condições Gerais, antes de efetuar seu cadastro como Usuário do Site BigCase ("Cadastro").
1. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SITE
1.1. O Site BigCase é detentor de um sistema eletrônico Godaddy.com e tem por objeto prestar
os seguintes serviços:
1.1.1 Organizar desafios empresariais, alinhando o briefing e todas as respectivas condições
com as empresas contratantes;
1.1.2 Disponibilizar os briefings de desafios no Site BigCase, contendo todas as condições
para seu desenvolvimento e envio (upload) na plataforma;
1.1.3 Receber e avaliar as resoluções enviadas através do Site BigCase, classificando, junto da
empresa contratante, as que mais atenderem as condições do desafio e forem as mais
pertinentes para a contratante;
2. CADASTRO DO USUÁRIO NO SITE BIGCASE
2.1. Obrigatoriedade do Cadastro. A fim de ter acesso a informações relativas aos desafios
empresariais divulgados pelo Site BigCase solicitar homologação para participação em qualquer
Desafio, o Usuário deverá efetuar seu Cadastro preenchendo todos os campos da página
"CADASTRO" do Site BigCase com seus dados pessoais e demais informações exigidas Para
fins de Cadastro, o Usuário deverá fornecer informações precisas, completas e verdadeiras..
Vale esclarecer que, para participar dos Desafios Empresariais, o Usuário deverá posteriormente
aderir aos Termos e Condições de Participação especificamente relativos ao Desafio do qual
pretenda participar, conforme abaixo especificado.
2.1.1 Ao aceitar este termo, o Usuário declara estar regularmente matriculado em uma
instituição de ensino superior, ou ter concluído um curso superior há um prazo de até2 (dois)
anos, ausentes estas condições o Usuário estará impedido de participar de qualquer desafio
proposto pelo Site BigCase.
2.1.2. O Usuário declara estar ciente dos requerimentos, sansões e impedimentos, assim
como dos parâmetros e requisitos determinados para participar dos desafios promovidos.
2.1.3. O Usuário expressamente autoriza o Site BigCase a (i) utilizar todos os meios possíveis
para validar os Dados Pessoais, bem como colher informações acerca do Usuário junto a
órgãos de proteção de crédito; (ii) solicitar dados adicionais e documentos que o Site
BigCase, a seu exclusivo critério, considere necessários para confirmação dos Dados
Pessoais informados pelos Usuários2.1.4. O Site BigCase não se responsabiliza pela
correção dos Dados Pessoais fornecidos pelo Usuário. Os Usuários garantem e respondem,
em qualquer caso, pela precisão, completude, veracidade e autenticidade dos Dados
Pessoais informados no Cadastro.

2.1.5. Caso o Site BigCase constate haver Dados Pessoais incorretos, imprecisos,
incompletos, falsos ou, ainda, caso o Usuário se furte ou negue a enviar os documentos que
venham a ser solicitados pelo Site BigCase, este poderá entrar em contato com o Usuário, via
e-mail informados no Cadastro, para solucionar tal questão.
2.1.6. Na hipótese da Divergência não ser solucionada, o Site BigCase poderá, a seu
exclusivo critério, (i) suspender temporariamente o Cadastro do Usuário, (ii) bloqueá-lo para
participação em desafios propostos, ou (iii) cancelá-lo, sem prejuízo de outras medidas que
entenda aplicáveis ("Sanções").
2.1.7. Na hipótese da aplicação de Sanções, o Site BigCasepoderá, a seu exclusivo critério,
cancelar o(s) desafio(s) realizado(s) pelo Usuário, conforme o caso, sendo certo que não
caberá ao Usuário, por este motivo, qualquer tipo de indenização ou ressarcimento de
qualquer natureza.
2.1.8. O Usuário declara estar ciente de que ao aceitar este termo e preencher seu cadastro,
concorda com a utilização de sua imagem, concedendo à BigCase uma licença global não
exclusiva, transferível, livre de royalties para todo o conteúdo que o usuário enviar, seus
dados e seu nome poderão ser publicados, divulgados e/ou comercializados pelo Site
BigCase em qualquer de seus veículos de comunicação.
2.1.9. O Site BigCase poderá utilizar suas informações cadastrais para (i) ajudá-lo a acessar
suas informações de forma eficiente após o seu Login, (ii) lembrar suas informações para que
você não tenha que reinseri-las durante sua visita ou na próxima vez que acessar o Serviço,
(iii) fornecer informações e conteúdo personalizados para você e outros, o que pode incluir
anúncios ou outra forma de marketing, fornecer, aprimorar, testar e monitorar a eficiência do
Serviço, (iv) desenvolver e testar novos produtos e recursos, (v) monitorar métricas como o
número total de visitantes, tráfego e padrões demográficos, (vi) diagnosticar ou corrigir
problemas de tecnologia, (vii) realizar análises estatísticas relativas ao uso de Websites,
visando a melhoria do Serviço aos nossos clientes.
2.1.10 Ainda, com a aceitação deste Termo, o Usuário concorda que seus dados sejam
fornecidos á terceiros em caráter comercial ou não, mediante necessidade, tal
compartilhamento de dados pode ser realizado (i) com empresas que façam parte legalmente
do mesmo grupo empresarial em que a BigCase, e com empresas que podem usar as
informações para ajudar a fornecer, entender e aprimorar seus serviços, (ii) com “provedores
de serviços”, organizações, empresas ou terceiros que ajudem a BigCase a fornecer seus
Serviços, (iii) com empresas ou “parceiros” de propaganda e serviços de publicidade (iv) com
empresas fornecedoras e outras parceiras que apóiam o negócio da BigCase e que se
utilizem deste fornecimento para alimentar sua base de dados, recebendo suas informações
conforme o razoavelmente necessário para o fornecimento de seus próprios serviços,
mediante termos de confiabilidade aceitáveis.
2.1.11. Ainda, sem prejuízo dos parágrafos acima a BigCase pode usar o armazenamento de
informações (conhecidos como cookies) para permitir que o Usuário utilize o Site BigCase
mais facilmente e para que seja possível manter o controle de determinados dados
estatísticos que ajudam a melhorar o Websites. Os cookies do Site BigCase contém dados de
identificação pessoal. A maioria dos navegadores são inicialmente configurados para aceitar
cookies. Se o Usuário desejar, poderá instruir o seu navegador de internet para impedir que
os cookies sejam usados e apague os existentes, no entanto a alta qualidade dos nossos
Websites pode ser reduzida em conseqüência do mesmo. O Usuário poderá consultar o guia
de ajuda de seu browser para obter mais orientações.
3. LOGIN E SENHA

3.1. Login e senha. Ao realizar o Cadastro será solicitado ao Usuário criar um "Login" que deverá
corresponder ao nome e sobrenome verdadeiros do Usuário e uma senha de acesso.
3.1.1. Para segurança do Usuário, seu Login, sua Senha e seus Dados Pessoais serão
criptografados.
4. CONTA DO USUÁRIO
4.1. Em nenhuma hipótese será permitida ao Usuário a alienação, cessão, venda, locação,
empréstimo ou outra forma de transferência ou compartilhamento da Conta. Também não se
permitirá a manutenção de mais de um Cadastro por um mesmo Usuário ou, ainda, a criação de
novos Cadastros por Usuários cujos Cadastros originais tenham sido cancelados por infrações
às políticas do Site BigCase.
4.2. O Usuário compromete-se a não informar a terceiros os dados de sua Conta,
responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles seja feito, comprometendo-se, ainda, a
notificar o Site BigCase imediatamente, e através de meio seguro, a respeito de qualquer uso
não autorizado de sua Conta, bem como de acesso não autorizado por terceiros à mesma
Conta. O Usuário será o único responsável pelas operações efetuadas em sua Conta, uma vez
que o acesso à mesma só será possível mediante a aposição em conjunto do Login e da Senha,
cujo conhecimento é exclusivo do Usuário.
5. CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO
5.1. No prazo de até x(x) dias úteis contados da data da inserção no Cadastro dos Dados
Pessoais pelo Usuário, o Site BigCase informará o Usuário acerca da confirmação satisfatória,
ou não, de seus Dados Pessoais e, consequentemente, da liberação, ou não, da utilização do
Site BigCase pelo Usuário.
6. DESAFIOS
6.1. Os desafios divulgados no Site BigCase serão realizados pela empresa legalmente
habilitada para o exercício das funções em data, horário e local (na etapa presencial)
previamente determinados e divulgados no Site BigCase, podendo, no entanto, tais informações
serem alteradas conforme disponibilidade da empresa.
6.1.1. As resoluções do desafio serão enviados pela plataforma do Site BigCase até a data do
encerramento da etapa online do Desafio, devendo a resolução quanto o próprio arquivo
estarem nos termos e no formato exigidono respectivo desafio. O Usuário expressamente
declara que tem conhecimento que as resoluções que vier a fazer serão irrevogáveis e
irretratáveis. O Usuário é responsável pela resolução efetuada em seu nome, sendo certo
que os projetos/ideias não poderão, por qualquer motivo, a qualquer título ou pretexto, ser
anulados e/ou cancelados pelo Usuário.
6.1.2. O Usuário que já houver obtido a Homologação para um determinado Desafio não
poderá, no mesmo, apresentar mais de uma ideia ou projeto, sob pena de ter suas ideias
descartadas ou desconsideradas.
6.1.3. Durante o Desafio, os Usuários poderão solicitar suporte à equipe do Site BigCase
através do e-mail contato@bigcase.com.br ou através das redes sociais da BigCase.
6.2. Encerramento do Desafio. Os desafios terão data e horário previsto de fechamento sendo
certo que, caso alguma resolução seja apresentada após este prazo será descartada e/ou
desconsiderada.
6.3. Ao aceitar o presente Termo, o Usuário concede a BigCase a propriedade intelectual e o
direito sobre toda a informação disponibilizada no arquivo enviado à plataforma online ou
apresentada presencialmente (como dados, textos, imagens, gráficos e quaisquer conteúdos),

desta forma a resolução fica sob responsabilidade da BigCase em conjunto com a empresa
promotora do desafio.
6.3.1. Todos os direitos adquiridos pelas resoluções enviadas nos desafios online ou
apresentadas presencialmente serão de propriedade exclusiva da BigCase, portanto, após o
envio de sua resolução, não concerne mais ao Usuário, o direito de se opor à qualquer
utilização futura dos dados enviados à plataforma.
6.4. A BigCase poderá prorrogar a data e horário de fechamento e entrega do desafio conforme
sua necessidade, não cabendo reclamação ou qualquer sanção ao Usuário, uma vez que
nenhuma das partes será prejudicada em eventual dilatação da conclusão do desafio.
6.5. O Usuário, declara estar ciente de que não caberá contestação, impugnação, objeção ou
reclamaçãode qualquer natureza caso sua idéia ou projeto não sejam escolhidos como
ganhadores do desafio.
7. RESPONSABILIDADE DO SITE BIGCASE
7.1. O Site BigCase não se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, segurança,
estado, integridade ou legitimidade dos prêmios adquiridos pelos Usuários em Desafios
propostos, tampouco sobre a veracidade ou exatidão do conteúdo da premiação
anunciada.Ainda,o Site BigCasenão outorga garantia por vícios ocultos ou aparentes nos
prêmios.
7.2. O Site BigCase não responderá pela capacidade de contratar os Usuários, e nem pela
veracidade dos Dados Pessoais por eles inseridos em seus Cadastros.
7.3. O Site BigCase não será responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos
Usuários. O Usuário declara que tem conhecimento que ao realizar os desafios através do Site
BigCase o faz por sua conta e risco e em nenhum caso poderá responsabilizar o Site BigCase
por lucro cessante ou por qualquer dano, seja ele direto ou indireto, e/ou prejuízo que o Usuário
possa sofrer devido aos projetos realizados com sucesso ou não através do Site BigCase.
7.4. A entrega do prêmio prometido pela empresa solicitante do desafio é de responsabilidade da
mesma, não devendo o Site BigCase se obrigar a conceder tal entrega.
7.5 O Site BigCase não se responsabilizará pelas informações oferecidas no briefing dos
desafios. A BigCase emprega esforços para assegurar ao Usuário que todas as informações
disponíveis sejam as mais corretas e confiáveis possíveis, porém não há nenhuma garantia
quanto a exatidão, integridade ou imparcialidade de tais documentos, motivo pelo qual, caso haja
necessidade e seja de interesse do Usuário, este poderá obter verificação independente das
informações contidas no presente Termo, através do download do briefing pelo Site da BigCase.
8. FALHAS NO SISTEMA DO SITE BIGCASE
8.1. O Site BigCase não se responsabiliza por qualquer dano, direto ou indireto, causado ao
Usuário por falhas no sistema, no servidor ou na internet. O Site BigCase também não será
responsável por qualquer dano, direto ou indireto, causado por vírus em decorrência do acesso,
utilização ou navegação no Site BigCase ou como consequência da transferência de dados,
arquivos, imagens, textos ou áudio contido no Site BigCase.
8.2. O Usuário não poderá atribuir ao Site BigCase qualquer responsabilidade nem exigir o
pagamento por lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou
falhas nos sistemas do Site BigCase ou na internet. O Usuário tem ciência de que eventualmente
o sistema do Site BigCase poderá não estar disponível ao Usuário por motivos técnicos ou falhas
da internet ou, ainda, por qualquer outro evento fortuito ou motivo de força maior alheio ao
controle do Site BigCase.
9. INDENIZAÇÃO PELO USUÁRIO

9.1. O Usuário indenizará o Site BigCase, seus administradores, colaboradores, representantes
e empregados, conforme o caso, por quaisquer danos, diretos ou indiretos, a eles causados em
decorrência de atos os fatos imputáveis ao Usuário ou por descumprimento pelo Usuário destes
Termos e Condições Gerais ou pela violação de qualquer lei ou de direitos de terceiros, arcando,
inclusive, com todo e qualquer custo e/ou despesa incorridos pelo site BigCase, incluindo, sem
limitação, honorários de advogados.
10. ALTERAÇÕES NESTE INSTRUMENTO
10.1. Alterações nos Termos e Condições Gerais. O Usuário declara que tem conhecimento e
concorda que o Site BigCase poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, alterar os
presentes Termos e Condições Gerais com o objetivo de adequá-los à legislação vigente, às
práticas usuais de mercado e à melhoria dos serviços prestados. Eventuais mudanças nestes
Termos e Condições Gerais, válidas para cadastros e homologações futuras, estarão disponíveis
aos Usuários no Site BigCase.
10.1.1. As Alterações não vigorarão em relação às Homologações já processadas ao tempo
em que as mesmas alterações sejam disponibilizadas no Site BigCase Para estas, aplicar-seão os Termos e Condições Gerais vigentes no momento em que a Homologação foi
concedida.
Por fim, a BigCase declara que age com os maiores cuidados para assegurar que todo o
conteúdo e informações do Website sejam verdadeiros e confiáveis, porém não há qualquer
garantia quanto a incorreções, falhas, imprecisões, inexatidões, imperfeições ou defeitos aqui
contidas.
Isto posto, a BigCase declara que (i) não assume qualquer responsabilidade, de qualquer
natureza e qualquer título, acerca de qualquer Conteúdo constante dos Websites ou dos
Serviços prestados, bem como de qualquer informação fornecida pelos Websites ou através
deles, (ii) não garante que o Website ou quaisquer de seus Serviços ou conteúdos serão
ininterruptos ou livres de erros, (iii) se compromete e corrigir quaisquer defeitos o mais rápido
que possível.

