⦁

PREÂMBULO

A empresa KIDIZZ APP, desenvolveu e comercializa, em benefício de vários tipos de estruturas de
acolhimento diferentes, uma plataforma de intercâmbios entre quadros encarregados da gestão do
atendimento dos públicos acolhidos e dos respectivos pais ou pessoas próximas, intitulada KIDIZZ.
Este SOFTWARE possibilita notadamente colocar on-line comentários e conteúdos de multimídia que
proporcionam intercâmbios, entre os profissionais gestores e os pais ou pessoas próximas das
crianças acolhidas, acerca das condições de acolhimento e sobre as atividades das crianças. As
presentes Condições Gerais definem as condições de inscrição para o uso e de utilização do
SOFTWARE. Presume-se que toda e qualquer pessoa usuária dos serviços oferecidos pelo SOFTWARE
tenha, INDISCUTIVELMENTE, tomado conhecimento e aceito as presentes Condições Gerais.
⦁

DEFINIÇÕES

ALSH: Acolhimento para Lazer Sem Hospedagem
DADO(S) de CARÁTER PESSOAL (ou DCP): no sentido do artigo 4.1 do Regulamento Geral sobre a
Proteção dos Dados Pessoais (RGPD): “Toda e qualquer informação referente a uma pessoa física
identificada ou identificável (doravante simplesmente denominada “pessoa em questão”); é
considerada como “pessoa física identificável” uma pessoa física que possa ser identificada, direta ou
indiretamente, notadamente por referência a um elemento identificador, tal como um nome, um
número de identificação, dados de localização, dados para login on-line ou a um ou vários elementos
específicos próprios à respectiva identidade física, fisiológica, genética, psíquica, econômica, cultural
ou social;”
EAJE: Estabelecimentos de Acolhimento para a Infância
KIDIZZ: software desenvolvido pela KIDZZ APP que oferece serviços de comunicação de conteúdos às
ESTRUTURAS DE ACOLHIMENTO que recebem crianças
A SOLUÇÃO: indistintamente KIDIZZ
SOFTWARE: conjunto de programas, métodos, regras e documentação, relativo ao funcionamento de
um conjunto de processamentos e tratamentos de dados (Portaria francesa datada de 22.12.1981,
relativa ao enriquecimento do vocabulário da informática – Jornal Oficial de 17.01.1982). Nas
presentes Condições Gerais, a SOLUÇÃO representa o SOFTWARE tratado pelo contrato.
NAVEGADOR PARA WEB: software concebido para a consulta de conteúdos da Web
OPERADOR: provedor de acesso à Internet.
QUADRO DE PESSOAL-GESTORES: pessoa física ou jurídica membro de toda e qualquer estrutura de
acolhimento e atendimento ao público que se sirva da SOLUÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO: no sentido do artigo 4.7 do Regulamento
Geral sobre a Proteção dos Dados Pessoais (RGPD): a pessoa física ou jurídica, a autoridade pública, o
serviço ou outro órgão que, isolada ou conjuntamente com outros agentes, determine as finalidades e
os meios do processamento e tratamento; quando as finalidades e os meios deste processamento e
tratamento forem determinados pelo quadro jurídico da União Europeia ou pela legislação um Estado
Membro, o responsável pelo processamento e tratamento poderá ser designado ou os critérios
específicos aplicáveis à respectiva designação poderão estar previstos pelo quadro jurídico da União
Europeia ou pela legislação um Estado Membro;
RGPD: (Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados) Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas físicas no tocante ao
processamento e tratamento dos dados de caráter pessoal, bem como à livre circulação dos referidos
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dados, substituindo e anulando a diretriz 95/46/CE
SAAS: (“software as a service”) aplicativo de informática para uso remoto, enquanto serviço prestado
através da Web
SERVIDOR(ES): dispositivo de informática, de hardware ou de software, que possibilite o acesso a
determinados serviços acessíveis ou não através da Web.
ESTRUTURA(S) DE ACOLHIMENTO: toda e qualquer estrutura (ALSH-acolhimento para lazer sem
hospedagem, EAJE-estabelecimentos de acolhimento para a infância, etc.) que acolha e atenda o
público e utilize os serviços da SOLUÇÃO
PROCESSAMENTO: no sentido do artigo 4.2 do Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados
Pessoais (RGPD): “toda e qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas ou não com o auxílio
de métodos automatizados e aplicados a dados ou conjuntos de dados de caráter pessoal, tais como
as respectivas coleta, gravação, organização, estruturação, conservação, adaptação ou alteração,
extração, consulta, utilização, comunicação por meio de transmissão, divulgação ou toda forma de
disponibilização, bem como os seus cotejamento, interconexão, limitação, supressão e destruição;”
USUÁRIO(S): toda e qualquer pessoa que utilize a SOLUÇÃO e que tenha laços jurídicos e/ou familiares
com o público acolhido nas ESTRUTURAS DE ACOLHIMENTO.

⦁

ASSUNTO

As presentes Condições Gerais têm por objeto definirem os direitos de acesso e de utilização
relativamente às funcionalidades da SOLUÇÃO para as pessoas chamadas a terem acesso a ela e a dela
se servirem, quer se trate de consultar, produzir ou transmitir conteúdo a pessoas específicas.

⦁

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A KIDIZZ possibilita o intercâmbio e a gestão de conteúdos textuais e de multimídia entre USUÁRIOS
da SOLUÇÃO e QUADRO DE PESSOAL-GESTORES. Unicamente as ESTRUTURAS DE ACOLHIMENTO
podem alimentar a plataforma com conteúdos. Todo USUÁRIO pode consultar um conteúdo e,
ressalvando-se autorizações concedidas pela ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO, enviar conteúdos aos
públicos-alvo do acolhimento. A SOLUÇÃO é acessada a partir de dispositivos móveis e equipamentos
fixos. A KIDIZZ APP garante a hospedagem dos dados, a manutenção e a segurança da SOLUÇÃO. Um
correio eletrônico semanal recapitulando os eventos publicados na SOLUÇÃO durante a semana
transcorrida é enviado aos USUÁRIOS.

⦁

REDE E ACESSO À SOLUÇÃO

O acesso à SOLUÇÃO requer conexão à Internet. A KIDIZZ APP não é responsável pelo bom
funcionamento desta rede. Ressalvando-se as disposições das presentes CONDIÇÕES GERAIS e as
disposições contratuais ratificadas pela ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO, o acesso à SOLUÇÃO é
possível nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, incluindo-se domingos e feriados.

⦁

PROTEÇÃO DO ACESSO À SOLUÇÃO

O processo de inscrição está submetido à prévia aceitação das presentes Condições Gerais. O acesso à
SOLUÇÃO é protegido por senha atribuída ao USUÁRIO, o qual compromete-se a mantê-la em
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segredo. O USUÁRIO assume a inteira responsabilidade pelas informações de segurança que lhe forem
comunicadas. Ele é responsável pela respectiva confidencialidade. Elas somente poderão ser
repassadas mediante a respectiva solicitação. O USUÁRIO que perder os respectivos dados para login
deve informar imediatamente o fato aos serviços competentes da ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO.

⦁

PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O USUÁRIO assume a responsabilidade pela proteção dos equipamentos que lhe possibilitam acessar
o SOFTWARE, garantindo a preservação dos respectivos dados contra todo e qualquer ataque malintencionado. A ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO e a KIDIZZ APP não serão responsáveis por danos
causados aos equipamentos e/ou dados do USUÁRIO através da rede de Internet ou por outros meios.

⦁

QUALIDADE DOS SERVIÇOS

O USUÁRIO reconhece que a rede de Internet está sujeita a possíveis interrupções e/ou reduções de
velocidade em seu funcionamento e que a KIDIZZ APP não poderá ser considerada responsável por
tais problemas. No tocante ao que precede, portanto, a KIDIZZ APP não poderá garantir a
continuidade no que se refere à utilização da SOLUÇÃO.

⦁

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

O acesso à SOLUÇÃO ou a algumas das respectivas funcionalidades pode ocasionalmente ser
suspenso, a fim de possibilitar intervenções e a manutenção necessárias ao devido funcionamento do
SOFTWARE. A responsabilidade da KIDIZZ APP não poderá alegada no que tange às eventuais
consequências da indisponibilidade do serviço em razão de operação de manutenção ou atualização
dos serviços.

⦁

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO

A licença de utilização do SOFTWARE concedida ao QUADRO DE PESSOAL-GESTORES é regida pelas
Condições Gerais de Venda assinadas pela ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO, às quais o SOFTWARE está
sujeito. A LICENÇA DE UTILIZAÇÃO inclui, para o QUADRO DE PESSOAL-GESTORES, o direito de acesso
ao SOFTWARE e empregá-lo no limite das autorizações que lhe forem atribuídas, as quais podem
incluir a consulta do envio de conteúdos endereçado às pessoas acolhidas. O USUÁRIO, por sua vez,
dispões do direito de acesso às funcionalidades para consulta de conteúdos colocados on-line pela
ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO, ressalvando-se o respeito das disposições do artigo 13. O USUÁRIO
pode igualmente, em função das autorizações que lhe forem concedidas pela ESTRUTURA DE
ACOLHIMENTO, enviar conteúdo destinado a uma ou várias pessoas presente(s) nesta última.
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⦁

PROCESSAMENTO DE DADOS

ARTIGO 11.1 DEFINIÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS DE
CARÁTER PESSOAL (DCP)

A ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO reconhece que a KIDIZZ APP não processa e tampouco trata DCP
em seu nome e/ou por sua conta. Entretanto, a KIDIZZ APP proporciona, por força do presente
contrato, o acesso às funcionalidades do seu SOFTWARE, o qual possibilita fazê-lo. Assim sendo, as
presentes disposições regem as responsabilidades da KIDIZZ APP e da ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO
no tocante à totalidade das disposições legais relativas à proteção dos dados pessoais e devidamente
considerada a preocupação em informar as pessoas envolvidas na coleta e no processamento e
tratamento dos respectivos DCP.
A ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO declara e aceita:
⦁
⦁
⦁
⦁

que ela determina com exclusividade as finalidades e os meios relativo ao(s)
processamento(s) e tratamento(s) dos DCP
que ela é e continuará a ser a única e exclusiva responsável pelo ou pelos
PROCESSAMENTO(S) E TRATAMENTO(S) realizados por intermédio da KIDIZZ
que ela assume com exclusividade todas as consequências jurídicas, direta ou indiretamente,
concernentes a litígios, disputas e/ou responsabilizações associadas ao PROCESSAMENTO E
TRATAMENTO dos DCP
que a ela cabe gerenciar a resposta aos direitos das pessoas no que diz respeito aos
respectivos DCP

ARTIGO 11.2 NECESSIDADE DE CONTRATO PARA A TERCEIRIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO E TRATAMENTO
DE DADOS PELA KIDIZZ APP

Toda e qualquer solicitação da ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO, visando requerer da KIDIZZ APP um
procedimento com vistas a processar e tratar DCP, deverá ser objeto de um contrato devidamente
assinado entre as partes, com base nas disposições do artigo 28.3 do Regulamento Geral sobre a
Proteção dos Dados Pessoais (RGPD): “O processamento e tratamento por agente terceirizado será
regido por um contrato ou outro instrumento legal (…) que associe o terceirizado ao responsável pelo
processamento e tratamento, defina o objeto e a duração do processamento e tratamento, a
natureza e a finalidade do processamento e tratamento, o tipo de dados de caráter pessoal e as
categorias das pessoas envolvidas, bem como as obrigações e os direitos do responsável pelo
processamento e tratamento (…)”.
Na ausência de tal contrato específico, a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO renuncia expressamente a
levantar a responsabilização da KIDIZZ APP no que se refere a toda e qualquer consequência jurídica
passível de estar, direta ou indiretamente, associadas a litígios, disputas e/ou responsabilizações
concernentes ao PROCESSAMENTO E TRATAMENTO dos DCP.
ARTIGO 11.3 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA KIDIZZ APP

Na ausência de falha comprovada da KIDIZZ APP, considerada no âmbito de decisão judicial definitiva
quanto ao mérito, transitada em julgado e não passível de recurso jurisdicional, a ESTRUTURA DE
ACOLHIMENTO, tão logo solicitada, salvaguarda, releva e garante integralmente a KIDIZZ APP contra
todas as consequências jurídicas e pecuniárias prejudiciais que possam, direta ou indiretamente,
afetar esta última em razão de violação das obrigações legais e/ou regulamentares relativas à
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proteção dos DCP.
ARTIGO 11.4 DEVER DE INFORMAÇÃO, DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E DE ALERTA, EM PROL DO
CLIENTE, POR PARTE DA KIDIZZ APP

A KIDIZZ APP implantou ferramentas de informática e provimento de informações que possibilitam à
ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO se conformar às disposições do Regulamento Geral sobre a Proteção
dos Dados Pessoais (RGPD). Todavia, em caso de identificação, por parte da ESTRUTURA DE
ACOLHIMENTO, de qualquer dificuldade técnica envolvendo potencialmente a violação de uma ou de
várias disposições do RGPD, esta última poderá entrar em contato com o serviço de atendimento ao
cliente, por e-mail endereçado ao support@kidizz.com ou por telefone, ligando para 06 66 66 59 17

ARTIGO 11.2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS DADOS

No âmbito das leis em vigor, a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO tem a qualidade de RESPONSÁVEL PELO
PROCESSAMENTO E TRATAMENTO dos dados que ela explora. Ela garante à KIDIZZ APP ter
implementado todas as medidas que lhe forem cabíveis para se conformar às obrigações a ela
atinentes, nos termos da Lei Francesa n°78-17, de 6 de janeiro de 1978, denominada “Informática &
Liberdades ” e do RGPD. No que tange às exigências de respeito às respectivas obrigações, ela será
informada pela KIDIZZ APP que a localização dos SERVIDORES da KIDIZZ APP é a seguinte: OVH Sociedade simplificada por ações (SAS) com Capital Social de 10.000.000,00 € - inscrita no Registro
Comercial e Empresarial (RCS) de Roubaix – Tourcoing sob o número 424 761 419 00045 - Código de
principal atividade exercida (APE) 6202A e N° identificador para Taxa sobre valor agregado (TVA): FR
22 424 761 419 - Sede Social: [Endereço] 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - França. No tocante à
transmissão de DCP, a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO garante ter informado as pessoas físicas
envolvidas acerca do uso que faz dos referidos dados de caráter pessoal. O USUÁRIO informará
imediatamente a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO sobre toda e qualquer oposição que pretenda
formular contra esta exploração, a fim que ele exclua os respectivos dados da sua base de dados.

⦁

PROTEÇÃO DOS DADOS

A KIDIZZ APP recorre a medidas técnicas e organizacionais capazes de impedir todo e qualquer acesso
ou utilização fraudulenta dos dados que lhe são transmitidos, bem como de prevenir as respectivas
perda, alteração e/ou destruição. A KIDIZZ APP salva de modo regular e redundante os dados
utilizados pela ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO NO INTUITO da operacionalização, da manutenção e da
administração do SOFTWARE. A KIDIZZ APP não poderá ser considerada responsável pelos problemas
associados à conexão do USUÁRIO à Internet, aos vírus de informática veiculados através desta rede
ou por outra via ou a todo e qualquer ato nocivo realizado através desta rede ou por outra via. A
KIDIZZ APP não será considerada responsável por danos causados aos equipamentos e/ou dados do
USUÁRIO por meio da rede de Internet ou por outra via. A KIDIZZ APP não garante a continuidade da
utilização da SOLUÇÃO, a qual é passível de utilização pelo usuário graças a uma conexão remota a
um servidor remoto.

⦁

AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA
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No intuito de assegurar o estrito respeito do direito à imagem das pessoas passíveis de serem exibidas
nos conteúdos publicado no âmbito da SOLUÇÃO, a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO solicita, sempre
que for juridicamente necessário, ao titular da autoridade parental ou à pessoa ou órgão encarregado
da medida de proteção jurídica atinente à pessoa acolhida, a emissão de uma autorização de
divulgação, a fim de poder divulgar na SOLUÇÃO conteúdos de multimídia em possa haver a
respectiva exibição. O signatário da referida autorização de divulgação deve declarar ser titular dos
direitos que o autorizem a conceder o consentimento requerido para a divulgação de tais conteúdos.
Neste âmbito, ele salvaguarda, releva e garante a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO contra toda e
qualquer reclamação, reivindicação ou responsabilização que esteja, direta ou indiretamente, ligado a
um ataque contra direitos de terceiros. Portanto, cabe ao referido signatário verificar o teor dos
respectivos direitos. Quando a pessoa acolhida for menor de idade, se os pais desta criança em
questão neste artigo forem separados, a autorização de ambos os pais deverá ser recolhida, salvo se
unicamente um dos pais for titular da autoridade parental. Essa autorização de divulgação é
concedida gratuitamente e terá validade durante todo o período de acolhimento da pessoa em
questão, acolhida na ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO. Ela poderá ser anulada a qualquer momento,
mediante envio de solicitação escrita ao support@kidizz.com. No intuito de poder tomar
conhecimento e comunicar à pessoa em questão os conteúdos que lhe forem enviados pelas pessoas
autorizadas, quando a lei ou o regulamento assim exigir (menor, maior incapaz…), a ESTRUTURA DE
ACOLHIMENTO solicitará do pai titular da autoridade parental ou do órgão encarregado da medida de
proteção jurídica atinente à pessoa acolhida em questão, no caso contrário, a emissão de uma
autorização de acesso aos referidos conteúdos.

⦁

CONTEÚDOS PUBLICADOS

O QUADRO DE PESSOAL-GESTORES zelará, em quaisquer circunstâncias, para não publica elementos
que possam acarreta danos à segurança, à saúde, à dignidade e à moralidade dos indivíduos
acolhidos. Ele zelará igualmente para que estes conteúdos não acarretem danos à respectiva
educação, ao seu desenvolvimento ou ao devido respeito às pessoas. De modo geral, este QUADRO
DE PESSOAL-GESTORES compromete-se a não produzir qualquer conteúdo contrário ao interesse da
pessoa em questão. No tocante à Lei Francesa n° 2004-575, de 21 de junho de 2004, acerca da
confiança na economia digital, a ESTRUTURA DE ACOLHIMENTO não está submetida a “uma
obrigação geral de monitorar as informações que ela transmitir ou armazenar e tampouco a uma
obrigação geral de buscar fatos ou circunstâncias derivados de atividades ilícitas”. Todo e qualquer
USUÁRIO que constatar a publicação de conteúdo colocado on-line com fraude relativamente aos
respectivos direitos, aos direitos de terceiros ou violando texto legal ou regulamentar o indicará,
portanto, imediatamente, através do seguinte meio de contato: support@kidizz.com

⦁

PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO

Salvo consentimento expresso das pessoas interessadas, ninguém poderá divulgar o conteúdo da
SOLUÇÃO além dos estritos limites do círculo familiar e sem dispor da devida autorização. Toda e
qualquer publicação ou divulgação de conteúdo(s) nas redes sociais ou mídias de qualquer natureza
está formalmente proibida, sendo passível de provocar a responsabilização civil e/ou criminal do
autor da referida divulgação.

⦁

FORÇA MAIOR
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Em conformidade com o artigo 1218 do Código Civil Francês, todo e qualquer descumprimento de
quaisquer das obrigações da presente convenção, desde que ocasionado por um caso de força maior,
exonerará as partes da respectiva responsabilidade. Se tal evento ocorrer, a parte incapaz de prestar
o respectivo serviço informará a outra parte por todos os meios ao seu dispor e o quanto antes. A
suspensão das obrigações ou o atraso no seu cumprimento não poderá, em hipótese alguma, ser
motivo de responsabilização por inexecução da obrigação em questão e tampouco se desdobrará no
pagamento de indenização por perdas e danos ou de multas por atraso.

⦁

DADOS NOMINATIVOS – DIREITO DE ACESSO

O USUÁRIO será informado que, ressalvando-se informações complementares fornecidas pela KIDIZZ
APP e/ou solicitações de comunicação de novos dados, os fundamentos legais do processamento e
tratamento dos respectivos DCP são os seguintes:
⦁

Artigo 6.1.b do Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados Pessoais (RGPD): “o
processamento é necessário para a execução de um contrato do qual a pessoa envolvida seja
parte ou para a execução de medidas pré-contratuais tomadas por solicitação desta última;”

⦁

Artigo 6.1.c do Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados Pessoais (RGPD): “o
processamento e tratamento é necessário para o respeito de uma obrigação legal à qual o
responsável pelo processamento e tratamento esteja sujeito;”

Os dados nominativos concernentes ao USUÁRIO, no âmbito do acesso à SOLUÇÃO, destinam-se aos
serviços técnicos, contábeis e comerciais da KIDIZZ APP, na qualidade desta última de responsável
pelo processamento e tratamento, bem como dos respectivos parceiros contratuais. Em
conformidade com a Lei Francesa n°78-17, de 6 de janeiro de 1978, relativa à Informática, aos
arquivos e às liberdades, assim como ao RGPD, o USUÁRIO dispõe do direito de acesso, de retificação,
de oposição, de supressão e de portabilidade no que diz respeito aos dados que lhe digam respeito,
podendo exercê-lo mediante envio de correio eletrônico ao endereço support@kidizz.com, bem como
de correspondência à KidizzApp, [Endereço] 13 rue Ernest Cresson 75014 Paris / França.

⦁

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – ARBITRAGEM – JURISDIÇÃO COMPETENTE

PARA OS USUÁRIOS PROFISSIONAIS DA KIDIZZ, os litígios ou disputas originados no
transcorrer da utilização de um serviço, disponibilizado publicamente pela KIDIZZ APP,
devem ser objeto, antes de qualquer procedimento judicial, de uma tentativa de solução
amigável. Neste sentido, nos 30 dias subsequentes ao surgimento da dissensão, um
encontro entre as partes envolvidas na desavença deve ocorrer em uma localidade da
jurisdição do Tribunal de Recursos de PARIS. Em ausência de acordo nos 15 dias
subsequentes ao referido encontro, a empresa KIDIZZ e a pessoa física ou a pessoa jurídica
oponente disporão de plena liberdade para entrar na Justiça, ressalvando-se que essas
disposições não são aplicáveis aos consumidores.
EM CASO DE LITÍGIOS OPONDO A KIDIZZ APP E PROFISSIONAIS, nenhuma ação judicial
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visando responsabilizar civilmente a KIDIZZ APP poderá ser impetrada após transcorrido um
ano civil desde a origem da pretensão, em conformidade com disposições do artigo 2254 do
Código Civil Francês. Em caso de ocorrência de litígio, originado por ocasião da utilização de
um serviço disponibilizado ao USUÁRIO, as jurisdições competentes são aquelas da alçada
do Tribunal de Recursos de PARIS, ressalvando-se que essas disposições não são aplicáveis
aos consumidores.
EM CASO DE LITÍGIOS OPONDO a KIDIZZ APP E CONSUMIDORES, o consumidor será
informado que ele poderá recorrer a um mediador de consumo, nas condições definidas nos
Artigos L. 611-1 e subsequentes do Código do Consumidor Francês e de acordo com o
dispositivo acessível no seguinte endereço eletrônico: www.economie.gouv.fr/mediationconso.
As coordenadas do mediador de consumo ao qual está submetida a KIDIZZ serão
comunicadas ao USUÁRIO que fizer a solicitação por carta registrada com aviso de
recebimento, endereçada à Sede Social da empresa (consultar o Termo de
Responsabilidade).
Fica aqui relembrado o teor do artigo liminar do Código do Consumidor em questão: “(…)
entende-se por: - consumidor: toda pessoa física atuando em fins que não se insiram no
âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal, de profissional autônomo ou
agrícola; - não profissional: toda pessoa jurídica não atuando em fins profissionais; profissional: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, atuando em fins que se
insiram no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal, de profissional
autônomo ou agrícola, inclusive, quando ela intervir em nome ou por conta de outro
profissional”.
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ANEXOS
AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM
ENVOLVENDO MENOR DE IDADE
NO ÂMBITO DA KIDIZZ APP
A KIDIZZ e FAMILIZZ são aplicativos fechados inacessíveis às pessoas não
cadastradas. Um login para acesso e uma senha são necessários para se acesso aos
respectivos conteúdos. Todavia, na Web ou em qualquer outro suporte de
comunicação acessível ao público, nenhum indivíduo poderá publicar fotografia,
filme ou, mais amplamente, um conteúdo qualquer que possibilite identificar uma
criança ou uma pessoa maior de idade protegida, sem que, para tanto, disponha da
autorização das pessoas autorizadas a concederem-na a ele. A KIDIZZ, embora
devida e fortemente protegida, está igualmente submetida a essas regras legais.
Para possibilitar às famílias ou às pessoas próximas, quando estiverem ausentes,
desfrutarem plenamente destas formidáveis funcionalidades e descobrirem o dia a
dia das crianças acolhidas, a presente autorização é, por assim dizer, indispensável.
Sem ela, não poderá ser colocado on-line nenhum conteúdo possibilitando a
identificação da criança ou da pessoa maior de idade protegida em questão.

------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, abaixo assinado ……. Nome do pai da criança/Designação do representante
legal/ Representante da pessoa maior protegida ………, declara dispor da
autoridade parental/jurídica que me possibilita autorizar isoladamente a divulgação
dos conteúdos referentes a ……. Nome da criança/Nome da pessoa maior protegida
……… na SOLUÇÃO.
Eu autorizo essa divulgação a título gratuito para a íntegra do período de
acolhimento na instituição ……. Nome da estrutura de acolhimento……… no estrito
enquadramento das Condições Gerais de Utilização da SOLUÇÃO.
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Reconheço estar devidamente informado(a) que a aceitação destas Condições
Gerais é indissociável da presente autorização de divulgação. Na falta de aceitação
do conteúdo de um ou outro destes documentos e da inscrição como USUÁRIO, o
acesso à SOLUÇÃO não poderá ser concedido.
Eu salvaguardo, relevo e garanto a instituição ……. Nome da estrutura de
acolhimento ……… contra quaisquer consequências, de toda e qualquer natureza,
passíveis de gerarem recurso ou ação emanadas de pessoa(s) com direito de se
oporem à emissão da presente autorização.
Neste aspecto, a instituição ....... Nome da estrutura de acolhimento……… relembra
que, no tocante às crianças, a concordância de todos os titulares da autoridade
parental é requerida em caso de separação de fait ou de direito destes últimos, na
hipótese de emissão de autorização concernente a crianças.
DATA/NOME-SOBRENOME/ASSINATURA
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