Termos de Uso
Aceitação dos Termos
Leia atentamente estes termos de uso antes de usar os serviços oferecidos pelo
doarfuturo.com.br ("site") detido pela empresa de razão social "SEDE – Serviço de Educação e
Desenvolvimento do Terceiro Setor" cadastrada no CNPJ "27.132.915/000107". Este contrato
estabelece os termos e condições de uso do site doarfuturo.com.br.

Ao usar o site ou serviço de qualquer forma, incluindo, mas não se limitando a visitar ou
navegar no site, você concorda com os termos deste contrato. Este contrato aplica-se a todos
os usuários do site ou serviço, inclusive os usuários que também contribuem com conteúdos,
informação, e outros materiais ou serviços no site.

Condições para Aceitação
O serviço é oferecido mediante a aceitação, sem modificação de todos os termos e condições
contidas neste documento (os "Termos de Uso"). Este termo que também integra a "Política de
Privacidade", e todas as outras regras operacionais, políticas e procedimentos que possam ser
publicadas de tempos em tempos no Site, cada um dos quais é incorporada por referência e
cada um dos quais pode ser atualizada pelo Site ao longo do tempo, sem aviso prévio. Além
disso, alguns serviços oferecidos através do doarfuturo.com.br podem estar sujeitos aos
termos e condições adicionais promulgada pelo Site ao longo do tempo.

O serviço está disponível apenas para indivíduos que tenham pelo menos 18 anos de idade. O
doarfuturo.com.br poderá, a seu exclusivo critério, recusar-se a oferecer o serviço a qualquer
pessoa ou entidade e alterar os seus critérios de elegibilidade a qualquer momento. Esta
disposição é nula onde for proibido por lei e o direito de acesso ao serviço é revogado em tais
jurisdições.

Modificação dos Termos de Uso
O Site se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, modificar ou substituir qualquer um dos
Termos de Uso, ou alterar, suspender ou descontinuar o Serviço a qualquer momento através
de um aviso no site ou enviando por e-mail. É da sua responsabilidade verificar os Termos de
Uso periodicamente. O uso continuado do Site após a publicação de quaisquer alterações aos
Termos de Uso constitui aceitação dessas mudanças.

O que é o Doar Futuro
O Doar Futuro se propõe a captar recursos para organizações de impacto social, através de
seu website (http://www.doarfuturo.com.br) ou ferramentas externas que sejam homologadas
pela própria gestão da Doar Futuro.

Através das ferramentas disponibilizadas pelo Doar Futuro, ela atua como uma rede no qual
conecta, em sua maioria, organizações do Terceiro Setor com doadores.

Doar Futuro realiza a intermediação e gestão interna de contribuições financeiras
transacionadas pelas ferramentas de arrecadação de recursos disponibilizadas oficialmente
pelo Doar Futuro, dessa forma nós cobramos uma taxa administrativa pelo serviço prestado
para manter o funcionamento da operação, manutenção e melhoria dos serviços.



Website de arrecadação de fundos e compartilhamento de informações para Organizações do
Terceiro Setor (ONGs, OSCIPs, Fundações, Institutos), Movimentos Culturais e Políticos,
Negócios Sociais, Projetos Independentes e Causas Pessoais.



Doar Futuro é apenas ferramenta que aproxima ORGANIZAÇÕES com enfoque de bem social
para APOIADORES, dessa forma não temos responsabilidade sob tais relações e nenhum
envolvido tem acordo de vinculo empregatício conosco.



Doar Futuro se responsabiliza pelo website e ferramentas online funcionando de forma correta,
garantindo a segurança e privacidade das informações, porém não tem como assegurar
viabilidade de todos projetos disponíveis para arrecadaçao de fundos.

Definição dos Papéis


PROJETO



DOADOR

PROJETO


Podem ser ONG, OSCIP, Instituto, Empresa, Ministério, Associação, Organização, Movimento.



Podem receber doações através do website Doar Futuro, seja na página de PERFIL DA
ORGANIZAÇÃO, em alguma PÁGINA DE CAMPANHA ou através de ferramentas externas
homologadas oficialmente pelo Doar Futuro.



Devem possuir uma causa do bem e estarem dentro do critério de transparência e honestidade
do Doar Futuro. Doar Futuro se reserva ao direito de remover qualquer usuário no qual não
considere se encaixar nesses critérios de seleção interna.



Ao prometer incentivos/recompensas e/ou realização de tarefas, o GESTOR DA
ORGANIZAÇÃO assume as obrigações previstas no artigo 854 e seguintes do Código Civil
brasileiro, tornando-se diretamente responsável pelo cumprimento de sua promessa perante os
apoiadores que preencherem as condições estipuladas, sem qualquer responsabilidade, direta
ou indireta, por parte do Doar Futuro.

Doador



Pessoas Física ou Pessoa Jurídica a fim de realizar contribuições financeiras para
Organizações.



Tem o livre direito de escolher quem deseja apoiar financeiramente, de determinar o valor que
deseja apoiar financeiramente. Possui a opção de apoiar financeiramente uma Organização de
forma recorrente, no qual ao realizar essa ação se compromete a contribuir financeiramente de
forma automática num contrato de 1 ano (12 meses) que pode ser interrompido a qualquer
momento, e será renovado automaticamente após esse período. Nesse período será
descontado automaticamente do cartão de crédito ou conta telefônica Algar Telecom a quantia
estipulada como determinada para doação recorrente na primeira vez.



O Doar Futuro obriga-se a não utilizar as informações cadastrais fornecidas pelo USUÁRIO
para a realização de quaisquer atividades ilícitas, mas somente para aquelas expressamente
permitidas pela legislação brasileira e/ou por este contrato.



O DOADOR concorda em: Fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e completas
quando for realizar seu cadastro para acesso ao site; Conservar e atualizar suas informações
de forma a mantê-las verdadeiras, exatas, atuais e completas; Ser responsabilizado por
qualquer informação falsa, incorreta, desatualizada ou incompleta fornecida. Caso o Doar
Futuro tenha razões suficientes para suspeitar da veracidade e/ou da exatidão de tais
informações, terá o direito de suspender ou cancelar, imediatamente e independente de
notificação, a conta do usuário.

Taxas e Pagamentos
Como taxa para cobrir os custos de transação e administração dos pagamentos, será cobrado
e deduzido, o valor de 9,50% (nove inteiros e cinquenta décimos por cento) sob o valor de
cada, adicional de R$0,50 (zero inteiro, cinquenta centavos reais), também sob o valor de cada
e toda, transação financeira intermediada através do site doarfuturo.com.br . A mesma taxa de
administração já cobre e evita demais cobranças por parte de meios de pagamento.

Em alguns casos, a Doar Futuro oferece condições especiais para organizações e a taxa de
administração e o valor total da taxa de cobrança podem variar, podendo haver decréscimos ou
acréscimos.

Todas as taxas são cotadas em Reais (R$). O doador é o responsável pelo pagamento de
todas as taxas e impostos associados com o uso do Doar Futuro. Doar Futuro não garante o
abatimento fiscal das doações realizadas para as organizações, cabe ao doador verificar essa
possibilidade e solicitar por e-mail (contato@doarfuturo.org.br). As organizações não possuem
nenhum dever de fornecer o recibo de dedução fiscal para os doadores.

Caso um projeto seja retirado do Doar Futuro por violação dos Termos de Uso, violação de
normas legais ou por ordem judicial, os valores pagos não serão reembolsados, a não ser que
o Doar Futuro determine, por seu critério exclusivo, que a restituição é apropriada naquele
caso.

Tendo em vista que o serviço de meios de pagamento de desconto em conta Algar Telecom e
de cartões de crédito são independentes do Doar Futuro, o Doar Futuro não dá nenhuma
garantia em relação aos pagamentos processados pelo PagSeguro, nem responde por falhas
de cartões de crédito.

Direitos de Propriedade Intelectual para Projetos Incentivados

Para habilitar o Doar Futuro para hospedar seu conteúdo, você concede ao Site em todo o
mundo o direito, não exclusivo, isento de royalties, sub-licenciável e transferível para usar,
reproduzir, copiar e mostrar suas marcas registradas, marcas de serviço, slogans, logos ou
similar direitos de propriedade (coletivamente, as "Marcas"), exclusivamente no âmbito do
Serviço.

Isenção de Garantia
O Doar Futuro não tem nenhuma relação especial ou dever fiduciário com você. Você
reconhece que o Doar Futuro não tem controle, e não tem obrigação de tomar todas as
medidas relativas a: quais os utilizadores acessem o Site; o conteúdo acessado através do
Site; os efeitos que o conteúdo pode ter sobre você, como você pode interpretar ou utilizar o
conteúdo, ou que ações você pode tomar como resultado de terem sido expostos ao conteúdo.

Você exime o Doar Futuro de toda responsabilidade por ter adquirido ou não conteúdos através
do Site. O Site pode conter, ou encaminhá-lo para sites que contenham informação que
algumas pessoas podem achar ofensivos ou inapropriados. O Doar Futuro não faz nenhuma
representação relativa a qualquer conteúdo contido ou acessado através do Site, e o Doar
Futuro não será responsável pela exatidão, cumprimento de direitos autorais, legalidade ou
decência do material contido ou acessado através do site ou do serviço. O serviço é fornecido
"como está" e "como disponível" e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita,
incluindo, sem limitação, as garantias de título, não-infração, comercialização e adequação
para um determinado fim, e qualquer garantia de qualquer curso de desempenho ou uso de
comércio, todos os quais são expressamente isento. O site e seus diretores, empregados,
agentes, fornecedores, parceiros e fornecedores de conteúdos não garante que: (a) o serviço
será seguro ou disponíveis em qualquer hora ou local; (b) defeitos ou erros serão corrigidos; (
c) o conteúdo ou software disponível no ou através do serviço está livre de vírus ou de outros
elementos nocivos, ou (d) os resultados da utilização do serviço atenderá suas necessidades.
O uso do serviço é o único em sua própria conta e risco. Empresa não será responsável pela
privacidade dos endereços de e-mail, informações de registro e identificação, espaço em disco,
comunicações, informações sigilosas ou de comércio, em segredo, ou qualquer outro conteúdo
armazenado no equipamento do Doar Futuro, transmitidos através de redes acessado pelo
site, ou vinculadas ao o uso do serviço.

Recisão
Se você deseja encerrar sua conta, poderá fazê-lo seguindo as instruções no site. Todas as
taxas pagas não são reembolsáveis. Todas as disposições dos Termos de Uso, que por sua
natureza devem sobreviver ao término após a rescisão, incluindo, sem limitação, as
disposições da propriedade, renúncias de garantia, indenização e limitações de
responsabilidade.

Política de Comunicação e seu consentimento
Ao utilizar o Site, você concorda com em receber todas as comunicações, incluindo avisos,
acordos, divulgações exigidas por lei ou outras informações relacionadas com os serviços
(coletivamente, "Notificações de Contrato") por via eletrônica.

Integração e Autonomia

Os Termos de Uso constituem o acordo completo entre você e o Doar Futuro em relação ao
serviço e à utilização do Site, e substitui todas as comunicações anteriores entre você e o Doar
Futuro em relação ao Site. Se qualquer disposição dos Termos de Uso for considerada inválida
ou inexeqüível, essa disposição será eliminada ou limitada ao mínimo necessário para que os
Termos de Uso permaneçam em pleno vigor e executória. A falha de qualquer das partes o
exercício em qualquer aspecto de qualquer direito previsto neste documento não deve ser
considerado como uma renúncia de quaisquer outros direitos.

