POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMO DE USO
I. Definições.
1. Go Cycle: É a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.585.983/0001-54,
que tem por objeto social a prestação de serviços relacionados às atividades
de academia de ginástica e a promoção de condicionamento físico e o bemestar.
2. Academia: É o espaço físico disponibilizado pela Go Cycle, adequado e
preparado para realização das atividades de condicionamento físico e de
bem-estar, localizado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida
Vicente Machado, nº 898, Centro, CEP 80420-011.
3. Equipamentos: É o conjunto de equipamentos localizados no interior da
Academia, disponibilizados pela Go Cycle para realização das atividades de
condicionamento físico e de bem-estar.
4. Espaço Virtual: É o espaço disponibilizado pela Go Cycle na rede mundial
de computadores, para que seus clientes possam adquirir produtos e
serviços.
5. Usuário: É a pessoa que pretende utilizar o Espaço Virtual da Go Cycle para
aquisição de algum produto e/ou serviço.
6. Cadastro: É o registro dos dados pessoais do Usuário, necessários à
avaliação, pela Go Cycle, da viabilidade para aquisição de produtos e/ou
serviços no Espaço Virtual.
7. Sistema: Conjunto de informações virtuais mantido pela Go Cycle sobre o
Espaço Virtual e os Usuários.
II. Cadastro.
8. Para ter acesso ao conteúdo do Espaço Virtual e adquirir os produtos e
serviços oferecidos pela Go Cycle, o Usuário deverá realizar o Cadastro, por
meio de link específico no Espaço Virtual.
9. O Cadastro deverá ser realizado mediante fornecimento do CPF do Usuário, e
é permitido apenas um Cadastro por Usuário. Havendo suspeita de Cadastro
realizado em duplicidade, à Go Cycle é facultado a exclusão do Usuário do
Sistema.
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10. Se o Usuário não atender aos critérios definidos pela Go Cycle para utilização
do Espaço Virtual, a partir das informações fornecidas pelo próprio Usuário
e/ou de outras obtidas pela Go Cycle, o Cadastro será cancelado e o Usuário
notificado, sem necessidade, contudo, de apresentar qualquer justificativa.
11. O Usuário declara, desde já, que, no caso de recusa de seu Cadastro pela Go
Cycle, nenhuma indenização lhe será devida, não caracterizando tal recusa
nenhum tipo de dano, preconceito ou discriminação, tratando o caso de mero
desatendimento a critérios internos e objetivos da Go Cycle, tanto é que, em
havendo alterações das informações a serem fornecidas, poderá o Usuário, a
qualquer tempo, realizar novo Cadastro e passar por nova avaliação.
12. A Go Cycle obriga-se a manter o mais absoluto sigilo com relação às
informações fornecidas pelos Usuários ao realizar o Cadastro. Em caso de
vazamento de quaisquer informações por ato não imputável à Go Cycle, esta
não será responsabilizada, em hipótese alguma.
III.

Características dos produtos e serviços.

13. A Go Cycle disponibiliza aos Usuários a possibilidade de obter bem-estar e
condicionamento físico por meio de aulas com professores habilitados, em
bikes, capazes de mexer com o corpo e a mente de uma só vez.
14. Os Usuários poderão adquirir créditos para utilizá-los em as aulas
disponibilizadas pela Go Cycle por meio do Espaço Virtual, após a realização e
aprovação do Cadastro.
15. Também por meio do Espaço Virtual, poderá o Usuário reservar o horário
desejado para realização da aula, bem como a sua bike, mediante
disponibilidade dos horários e dos Equipamentos.
16. O detalhamento dos produtos e dos serviços oferecidos pela Go Cycle estará
disponível no Espaço Virtual e na Academia.
17. Poderá a Go Cycle, entretanto, promover alterações nos produtos e nos
serviços disponibilizados, da forma que melhor lhe aprouver, como, por
exemplo, alterar horários e o formato de aulas, realocando os Usuários, se o
caso, sempre notificando-os com razoável antecedência. Caso não seja
possível a realocação do Usuário, por qualquer motivo, a ele é assegurada a
devolução dos créditos adquiridos.
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18. O Usuário também poderá realizar o cancelamento de aulas que já tenha
reservado, sem custo adicional e com devolução integral dos créditos, desde
que o faça com antecedência mínima de 6 (seis) horas.
IV. Preço e pagamentos.
19. Os valores dos produtos e dos serviços disponibilizados pela Go Cycle
permanecerão disponíveis e detalhados no Espaço Virtual e na Academia.
20. Os créditos para acesso aos produtos e/ou serviços oferecidos pela Go Cycle
poderão ser adquiridos por meio de cartão de crédito ou por qualquer outra
forma de pagamento que for oferecida pela Go Cycle no momento da
contratação, no Espaço Virtual e/ou na Academia.
21. Não haverá compartilhamento de créditos entre os Usuários, salvo mediante
expressa autorização por escrito da Go Cycle.
V. Disposições gerais.
22. O Espaço Virtual permanecerá disponível na rede mundial de computadores,
24 horas por dia, 7 dias por semana, salvo os períodos necessários à
realização de manutenção e/ou casos fortuitos ou de força maior não
imputáveis à Go Cycle.
23. Os horários de funcionamento da Academia, bem como das aulas, estarão
disponíveis para consulta no Espaço Virtual e na própria Academia.
24. Não é permitido aos menores de 14 anos utilizar o Espaço Virtual e/ou a
Academia. Os Usuários com idade entre 14 e 18 anos podem fazer uso da
Academia, desde que haja autorização expressa dos pais e/ou responsáveis,
bem como aprovação de seu Cadastro.
25. Qualquer Usuário, antes de fazer uso dos produtos e/ou dos serviços da Go
Cycle, inclusive os menores de idade, deverão apresentar na Academia o
Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q), e o Termo de
Responsabilidade para a Prática de Atividade Física, cujos formulários se
encontram disponíveis no Espaço Virtual. A aceitação de ditos documentos e
declaração de aptidão física é condição essencial para que o Usuário possa
fazer uso da Academia e dos produtos oferecidos pela Go Cycle. Quaisquer
informações incorretas ou imprecisas prestadas pelo Usuário serão de sua
inteira responsabilidade, sob qualquer pretexto.
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26. Caso o Espaço Virtual disponha – ou venha a dispor no futuro –, de links para
outros sites e/ou plataformas digitais, a Go Cycle não se responsabiliza pelo
conteúdo dos referidos espaços virtuais, sendo certo ainda que a
responsabilidade da Go Cycle acerca do sigilo das informações do Usuário
limita-se, apenas, a seu Espaço Virtual.
27. A Go Cycle não se responsabiliza por quaisquer objetos e/ou valores deixados
pelo Usuário nas dependências da Academia, incluindo armários e vestiários
28. Também não é responsável a Go Cycle pela supervisão de Usuários menores
de 18 anos. Dita supervisão deverá ser realizada exclusivamente pelos pais
ou responsáveis no período de realização de quaisquer atividades.
29. Em caso de quaisquer problemas ocasionados por atividades realizadas em
desacordo com as orientações dos professores da Go Cycle e/ou
recomendações médicas, a Go Cycle não terá nenhuma responsabilidade.
30. O Usuário obriga-se a não utilizar o conteúdo do Espaço Virtual para (i)
transmitir ou obter material em desacordo com a legislação vigente,
incluindo, mas não se limitando a, atos que violem direitos autorais, (ii)
utilizar os serviços para transmitir ou divulgar material ilegal, difamatório,
que viole a privacidade de terceiros, ameaçador, obsceno, prejudicial,
injurioso ou atos que possam ser considerados discriminatórios em relação a
qualquer raça, cor, credo ou nacionalidade, ou ainda, que viole direitos de
propriedade intelectual de terceiros, (iii) transmitir, dolosa ou culposamente,
arquivos contendo vírus ou que de qualquer forma possam prejudicar os
programas e/ou os equipamentos de terceiros, (iv) violar sistemas de
segurança de informação de terceiros, ou tentar obter acesso não autorizado
a redes de computador conectadas à internet.
31. A Go Cycle fica autorizada a bloquear o acesso do Usuário caso sua conduta
não esteja de acordo com este regulamento.
32. Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da presente prestação de
serviços, as partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo.
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