
 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA TERMO DE USO  
 
 
E-MAIL DE CONTATO 

Caso o usuário tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado 
aos termos de uso, qual será o e-mail pelo qual ele pode encaminhar tais 
solicitações? 

ENCARREGADO PELO TRATAMENTO 

Sua empresa já definiu quem será o encarregado pelo tratamento de dados? 

( )Sim 
( )Não 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Quais serviços a sua aplicação oferece? Descreva todos. 

CONDIÇÃO ESPECIAL 

A aplicação apresenta alguma condição especial que demanda uma ressalva 
específica? 

( )Sim 
( )Não 

RELAÇÃO CONTRATUAL 

Você deseja descrever qual será a relação contratual estabelecida entre a 
plataforma e você? 

 ( )Sim, e será um licenciamento 
 ( )Sim, mas não será por licenciamento 
 ( )Não 

CADASTRO 

( ) Para acessar e utilizar a aplicação, há algum tipo de cadastro? (obs.: isso 
inclui conexão com serviços de terceiros como Facebook, Google etc.) 

( ) Sim, o cadastro é necessário 
( ) É possível acessar a aplicação sem cadastro, mas o cadastro é necessário  



 

 

para utilizar a grande parte de suas funcionalidades 
( ) Não, não há cadastros na aplicação 

CONEXÃO VIA TERCEIROS 

Para se cadastrar ou acessar a aplicação, os usuários podem o fazer via algum 
serviço de terceiro? (ex.: Facebook, Google etc.) 

( ) Sim 
( ) Não 

MENORES DE 18 ANOS 

Menores de 18 anos poderão acessar e utilizar a aplicação? 

( ) Sim, desde que com supervisão dos responsáveis legais 
( ) Não 

RESPONSABILIDADE POR TERCEIROS 

Você gostaria de incluir uma cláusula isentando a plataforma de 
responsabilidade em relação a serviços ou bens fornecidos por terceiros 
independentes? Essa cláusula serve para o caso em que a plataforma atua como 
mera facilitadora entre usuários e prestadores de serviços, sem intervir na 
relação. 

 ( )Sim 
 ( )Não 

DADOS CRIPTOGRAFADOS 

Haverá a possibilidade dos conteúdos fornecidos ou criados pelo usuário na 
plataforma serem protegidos por criptografia? 

( ) Sim 
( )Não 

ASSINATURA DE PLANOS 

A plataforma envolverá a assinatura de planos? 

( ) Sim 
( ) Não 

 
 
 



 

 
 
 
PAGAMENTOS 

Os usuários realizam algum tipo de pagamento na aplicação? 

( ) Sim 
( ) Não 

 


