
TERMOS DE USO 

1. Os presentes Termos de Uso trazem as diretrizes gerais para a utilização do Browser 

App Polen e das outras funcionalidades acessadas através do website 

www.opolen.com.br, por todos seus usuários; 

a. Por Usuários, entendemos todos aqueles que efetuam a instalação do Browser 

App Polen em seu navegador, e utilizam de suas funcionalidades ao realizar 

compras em Lojas parceiras, ou aqueles que realizam Compra Direta nas Lojas 

parceiras através de acesso realizado por meio do website 

www.opolen.com.br; 

b. O Browser App Polen é uma ferramenta online constituída por meio de uma 

extensão instalada no navegador Google Chrome, que permite a realização de 

micro doações a Instituições Filantrópicas por meio da reversão de uma 

porcentagem do valor das compras efetuadas em Lojas Parceiras. Referências 

ao Browser App Polen também podem ser feitas como: plugin, raio 

polinizador, polinizador ou outros termos que digam respeito à ferramenta 

c. Por Compra Direta entende-se a compra realizada junto às Lojas Parceiras do 

Polen, através de acesso a estas lojas realizado por meio da página 

www.opolen.com.br/lojas; 

d. A listagem completa das Instituições Filantrópicas cadastradas para o 

recebimento das doações, bem como a relação das Lojas Parceiras estão 

disponíveis no website www.opolen.com.br; 

2. O uso do Browser App Polen ou a realização de Compra Direta representa a aceitação 

e total concordância do Usuário com os Termos de Uso aqui constantes; 

3. A utilização do Browser App Polen ou a realização de Compra Direta não representa 

nenhuma espécie de transação comercial ou venda de produtos e serviços; 

a. O Polen não se responsabiliza por eventuais falhas ou defeitos na prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos por suas Lojas Parceiras; 

b. O Polen também não se responsabiliza por eventuais instabilidades nos 

sistemas de suas Lojas Parceiras, ou outras razões que impliquem no não 

processamento da venda, o que impossibilita a realização da doação ás 

Instituições Filantrópicas; 

c. As doações efetuadas através do Browser App Polen ou da Compra Direta são 

financiadas por meio de “comissões” repassadas ao Polen em função da 

realização de compras em suas Lojas Parceiras. Assim, a ocorrência de 

qualquer evento que impossibilite este repasse (por exemplo, a utilização de 

cupons pelo comprador), também impossibilita a doação à Instituição 

Filantrópica; 

4. Os usuários do Browser App Polen ou da Compra Direta declaram-se cientes e 

concordam que os valores destinados às Instituições Filantrópicas através da 

ferramenta somente serão arrecadados através das Lojas Parceiras listadas no website 

www.opolen.com.br; 

a. É de exclusiva responsabilidade do Usuário do Browser App Polen, verificar a 

listagem das Instituições Filantrópicas habilitadas ao recebimento das doações 
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através da ferramenta, e certificar-se da escolha da Instituição desejada 

quando da realização da compra em uma das Lojas Parceiras; 

5. O Polen não se responsabiliza por eventuais danos causados a dispositivos eletrônicos 

de propriedade do Usuário, decorrentes da má utilização das ferramentas 

disponibilizadas aos Usuários; 

6. O Polen não possui qualquer influência sobre as informações veiculadas por seus 

clientes, apoiadores e parceiros, tampouco responsabiliza-se por elas; 

a. A veiculação de links de acesso a websites de terceiros não implica em 

endosso das informações constantes nas respectivas páginas; 

7. Os Usuários do Browser App Polen responsabilizam-se e atestam a veracidade de 

todas as informações prestadas quando da utilização da ferramenta; 

a. A utilização do Browser App Polen só é permitida a maiores de 18 (dezoito) 

anos, ou menores acompanhados de seus respectivos responsáveis legais; 

b. O uso da ferramenta em nome de uma pessoa jurídica implica na assunção da 

responsabilidade, pelo utilizador, que deve ter os devidos poderes ou 

autorização para a prática de atos desta natureza em nome da empresa; 

8. O Polen investigará qualquer violação aos presentes Termos de Uso cometida por seus 

Usuários, reservando-se ao direito de, a seu exclusivo critério, restringir, no todo ou 

em parte, o acesso do Usuário ao Browser App Polen, a qualquer momento, sem aviso 

prévio; 

a. Os Usuários que tomarem conhecimento da utilização indevida do Browser 

App Polen por terceiros, ou de qualquer violação aos presentes Termos de 

Uso, obrigam-se a reportar de imediato referida infração, sob pena de serem 

considerados corresponsáveis, estando sujeitos às mesmas sanções aplicáveis 

aos violadores; 

9. O Polen reserva-se ao direito de alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos de 

Uso, independentemente da necessidade de qualquer notificação aos seus Usuários, 

que se obrigam, desde já, a ler e consultar os Termos de Uso atualizados, 

disponibilizados no website www.opolen.com.br, sempre que dá utilização do Browser 

App Polen ou da realização de Compra Direta; 

10. Outros serviços oferecidos pelo O Polen podem estar sujeitos a Termos de Uso 

adicionais e específicos, que serão oportunamente divulgados e deverão ser 

respeitados igualmente; 

11. O Polen respeitará a privacidade das informações fornecidas pelos Usuários do 

Browser App Polen ou da Compra Direta, através do website www.opolen.com.br ou 

de outros aplicativos interligados, abstendo-se da divulgação pública de quaisquer 

dados de propriedade dos Usuários; 

a. Os Usuários do Browser App Polen e da Compra Direta autorizam O Polen a 

utilizar internamente as informações por eles fornecidas, bem como outras 

informações disponíveis em função da utilização da Internet, como 

geolocalização, entre outras; 

i. O Polen não obtém diretamente qualquer tipo de informação de seus 

usuários. As informações são obtidas através de suas Lojas Parceiras, 

sendo fornecidas apenas aquelas estritamente necessárias para a 

utilização do Browser App Polen; 
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ii. O Polen não tem acesso a outras informações fornecidas pelos seus 

Usuários às Lojas Parceiras, especialmente com relação a dados de 

cartão de crédito; 

iii. As informações coletadas pelo Polen serão aplicadas na realização de 

melhorias à ferramenta, e também para o desenvolvimento de novas 

funcionalidades, podendo ser utilizadas pelo Polen em outros 

produtos que venham a ser desenvolvidos pela empresa; 

12. O compartilhamento de quaisquer informações dos Usuários do Browser App Polen ou 

da Compra Direta com terceiros apenas será permitido mediante autorização prévia 

fornecida pelo Usuário, ou em função de determinação judicial; 

13. O produto e as informações fornecidas pelo Polen contêm conteúdo protegido por 

direitos autorais, sigilo comercial, patentes e outros direitos previstos na legislação em 

vigor, estando vedada sua exploração, reprodução, distribuição ou armazenamento, 

em nenhuma hipótese que não seja mediante prévia e expressa autorização pelos 

responsáveis legais do Polen; 

 


