
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Bem-vindo ao site https://rme.net.br/ ("Site") da Rede Mulher Empreendedora. Estes Termos e
Condições de Uso (“Termos”) estabelecem as regras aplicáveis à utilização do Site. Ao clicar em
ACEITAR, você manifesta sua aceitação às condições destes Termos.

Por favor, considere que:

● Utilizaremos “Rede”, “nós” ou “nosso” para fazer referência à Rede Mulher
Empreendedora;

● Utilizaremos “Você”, “seu”, “usuário”, para fazer referência ao usuário ou qualquer
pessoa que faça uso do Site;

● Utilizaremos “Plataforma” ou “Site” para fazer referência ao website https://rme.net.br/.

O presente documento (“Termos de Uso”) tem por objeto definir as regras a serem seguidas durante
a utilização do Site, sem prejuízo da aplicação da legislação vigente e de outras condições vigentes
entre a Rede Mulher Empreendedora e Você.

O ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SITE IMPLICAM A ACEITAÇÃO TOTAL DAS
DISPOSIÇÕES DESTES TERMOS DE USO. CASO NÃO HAJA CONCORDÂNCIA COM
ALGUMA DISPOSIÇÃO AQUI PRESENTE, POR FAVOR, NÃO UTILIZE O SITE.

1. O QUE A REDE OFERECE?

2. COMO VOCÊ PODE UTILIZAR O SITE?

3. COMO ENTRAR EM CONTATO COM A REDE?

4. QUAIS SÃO AS RESPONSABILIDADES DA REDE?

5. QUAIS SÃO OS DIREITOS DA REDE SOBRE O SITE?

6. QUAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEVO SABER SOBRE ESSES
TERMOS DE USO? 

1. O QUE A REDE OFERECE?

Por favor, consulte o conteúdo do Site para verificar os detalhes de nossa operação e formas de
atendimento.

2. COMO VOCÊ PODE UTILIZAR O SITE?

O acesso ao Site pode ser realizado por meio de qualquer dispositivo com acesso à Internet e de
forma gratuita. Você pode navegar livremente por suas abas, sem necessidade de cadastro. O Site



dispõe de informações da atuação da Rede, além de eventualmente publicar conteúdos sobre cursos,
eventos e novidades do setor. 

Destacamos que este é um site institucional e que, portanto, não é possível adquirir produtos
diretamente do Site.

3. COMO ENTRAR EM CONTATO COM A REDE?

No Site, Você deve localizar a aba que orienta a forma de contato com a Rede, identificada como
“contato” etc. Ao acessar a aba, Você poderá encontrar as nossas informações de contato, ser
solicitado a preencher um formulário para contato com a Rede.

Você declara que as informações fornecidas em eventual preenchimento de formulário para contato
são corretas, completas e verdadeiras, além de transmitidas de forma voluntária,
responsabilizando-se por qualquer prejuízo decorrente da falsidade dessas informações.

Todas as informações pessoais fornecidas em eventual preenchimento de formulário para contato ou
coletadas através de procedimentos automatizados do Site estão sujeitas a medidas de segurança
que visam impedir o seu acesso, uso e divulgação não autorizados, conforme as disposições
previstas na Política de Privacidade da Rede.

4. SUA RESPONSABILIDADE COMO USUÁRIO

Você se compromete a utilizar o Site de boa-fé e em conformidade com todos os preceitos legais,
regulamentares e contratuais porventura aplicáveis, bem como com a ordem pública, a moral e os
bons costumes e as normas de conduta geralmente aceitas. Você não poderá utilizar o Site de
qualquer maneira que possa prejudicar o seu funcionamento, inclusive, mas não limitado a
tentativas de introdução de código malicioso, ataques de negação de serviço, ou abuso de qualquer
defeito ou erro no Site.

Todas as marcas, nomes comerciais e sinais distintivos de qualquer espécie presentes no Site,
incluindo sua marca e designação da Rede Mulher Empreendedora, são pertencentes a seus
respectivos titulares de direito. Para a utilização de quaisquer destas marcas, nomes e sinais, é
necessário a obtenção da respectiva autorização dos seus titulares.

5. QUAIS SÃO AS RESPONSABILIDADES DA REDE?

A Rede não se responsabiliza pelas falhas de acesso ou navegação decorrentes de circunstâncias
alheias à sua vontade, como quedas de energia, falhas de software e/ou hardware do usuário,
paralisações programadas para manutenção, entre outros.

 Se o Site disponibilizar links direcionados para outros sites e materiais de terceiros, esses links
serão fornecidos apenas para fins informativos. A Rede não tem controle e, consequentemente,
qualquer responsabilidade sobre o conteúdo de sites e materiais de terceiros, sobretudo pelos danos
ou prejuízos derivados da sua utilização.



6. QUAIS SÃO OS DIREITOS DA REDE SOBRE O SITE?

Todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao Site, inclusive as funcionalidades, são de
titularidade exclusiva da Rede.

Você reconhece o direito da Rede sob todos os direitos autorais de todos os materiais e conteúdos
expostos no Site, incluindo, mas não se limitando no que diz respeito aos seus textos, imagens,
layouts, software, fotografias (“Conteúdo da Rede”).

O Conteúdo da Rede é protegido pela lei brasileira. É proibido usar, copiar, reproduzir, transmitir,
distribuir, executar o Conteúdo da Rede, para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio e
expresso da Rede.

Qualquer uso não autorizado do Conteúdo da Rede será considerado como violação dos direitos
autorais e de propriedade intelectual da Rede.

7. QUAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEVO SABER SOBRE ESSES TERMOS DE
USO?

Alteração dos Termos de Uso. A Rede se reserva o direito de modificar e atualizar o presente
Termos de Uso a qualquer momento. Se Você utilizar o Site após a alteração destes Termos de Uso,
isso significa que Você concorda com todas as suas modificações. 

Nulidade Parcial. Na hipótese de qualquer disposição destes Termos de Uso vir a ser declarada
nula por qualquer motivo, tal disposição não afetará as demais disposições, as quais continuarão em
vigor e produzindo seus efeitos.

Vigência. Os presentes Termos têm vigência por prazo indeterminado, tendo seu início a partir da
data da de sua publicação no Site. A Rede poderá atualizar estes Termos a qualquer momento.
Quando isso ocorrer, incluiremos um aviso no topo desta página e, se as alterações forem
substanciais, na página inicial do Site.

Tolerância. A omissão ou tolerância da Rede em exigir o estrito cumprimento das condições destes
Termos de Uso não constitui, em nenhuma hipótese, novação ou renúncia, nem impede que a Rede
exerça esses direitos a qualquer tempo.

Lei Aplicável e Foro. Estes Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil. As dúvidas e situações não previstas nestes Termos de Uso serão
primeiramente dirimidas pela Rede e, caso persistam, deverão ser submetidas ao foro de São
Paulo/SP para a resolução de eventuais conflitos que envolvam este documento, renunciando desde
já a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser.

Política de Privacidade. Estes Termos de Uso devem ser lidos e interpretados em conjunto com
a Política de Privacidade do Site.

Contato. Qualquer dúvida, solicitação ou denúncia relacionada a estes Termos de Uso deverá ser
enviada à Rede através do e-mail: contato@rme.net.br Atualização: 28 de setembro de 2022

mailto:contato@rme.net.br


POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Sobre a política:

1.1. Esta Política de Privacidade tem por finalidade demonstrar o compromisso do REDE
MULHER EMPREENDEDORA LTDA – RME (“REDE”), associação, localizada na Rua
Carlos Villalva nº 118, conjunto 21, Vila Guarani, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº
17.845.083/0001-12, com a privacidade e a proteção dos dados pessoais coletados de seus
USUÁRIOS, estabelecendo as regras sobre a coleta, registro, armazenamento, uso,
compartilhamento, de acordo com as leis em vigor.

1.2. A REDE é responsável pela administração do domínio do site “https://rme.net.br/”
(“Site”) e essa Política de Privacidade se aplica a esse canal.

1.3. Sua privacidade é importante para nós. É política da REDE respeitar a sua privacidade
em relação a qualquer informação sua coletada no Site. A REDE solicita informações pessoais
apenas quando realmente precisa delas para fornecer algum serviço. Isso é feito por meios justos
e legais, com o seu conhecimento e consentimento. Também é informado por que seus dados são
coletados e como serão usados.

1.4. Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do Site, o USUÁRIO
declara ser maior de 18 (dezoito) anos e que fez a leitura completa e atenta das regras deste
documento, estando plenamente ciente, conferindo, assim, sua livre e expressa concordância com
os termos aqui estipulados. Caso não esteja de acordo com estas diretivas, deverá descontinuar o
seu acesso.

2. Quem nós somos:

2.1. A Rede Mulher Empreendedora nasceu durante o “Programa 10 mil Mulheres da FGV”,
quando Ana Fontes teve a ideia de criar um blog sobre os medos, as dúvidas e as dificuldades do
empreendedorismo feminino. Ela percebeu, então, que esses questionamentos eram
compartilhados por outras mulheres, que também buscavam ajuda e apoio.

2.2. O objetivo é fomentar o protagonismo feminino no empreendedorismo, auxiliar quem
quer empreender e quem quer se inserir no mercado de trabalho, por isso, a REDE promove
eventos anuais como a Mansão das Empreendedoras e o Fórum Empreendedoras. Além de
eventos mensais como Café com Empreendedoras e Mentorias.

2.3. Também conta com um programa de aceleração, o RME Acelera, cursos intensivos para
quem quer empreender, trilhas de conhecimento online e o programa RME Conecta, que faz a
ponte entre negócios de mulheres com grandes empresas para negociação e fornecimento B2B.
Além disso contamos com um marketplace com 1691 empresas cadastradas.

3. Notificação de Alteração de Política de Privacidade:

3.1. Esta Política de Privacidade pode mudar de tempos em tempos. O USUÁRIO deverá
entrar nesta página da Web para manter-se atualizado sobre as alterações em nossa Política de
Privacidade.

4. Consentimento do cookies:



4.1. Ao usar nosso Site, assinar nossa lista de e-mails, pedir para participar de cursos ou eventos
e/ou solicitar informações, o USUÁRIO, a menos que tenha configurado o computador
navegador para rejeitá-los, concorda com os cookies estabelecidos abaixo e com o uso de dados
associados de acordo com esta política.

5. Como coletamos as informações?

5.1. Podemos coletar informações sobre os USUÁRIOS quando eles interagem conosco. Por
exemplo, quando o USUÁRIO entra em contato com a Rede, envia ou recebe informações de ou
para sua organização, registra-se em nosso boletim informativo, se envolve com nossas mídias
sociais, recebe apoio ou faz uma inscrição ou comentário no site, o USUÁRIO pode nos fornecer
suas informações pessoais.

5.2. Também podemos receber informações sobre o USUÁRIO quando ele interage com
terceiros com quem trabalhamos. Podemos coletar informações sobre o USUÁRIO de fontes
publicamente disponíveis através de serviços de assinatura de terceiros ou provedores de
serviços.

5.3. Podemos coletar informações agregadas ou anônimas quando o USUÁRIO visita nosso
site ou interage com nosso conteúdo.

5.4. Abaixo, alguns detalhes das coletas:

(i) Comentários
Quando os visitantes deixam comentários no site, coletamos os dados mostrados no formulário
de comentários, além do endereço de IP e de dados do navegador do visitante, para auxiliar na
detecção de spam.

Uma sequência anonimizada de caracteres criada a partir do seu e-mail (também chamada de
hash) poderá ser enviada para o Gravatar para verificar se você usa o serviço. A política de
privacidade do Gravatar está disponível aqui: https://automattic.com/privacy/. Depois da
aprovação do seu comentário, a foto do seu perfil fica visível publicamente junto de seu
comentário.

(ii) Mídia

Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização
incorporados (EXIF GPS). Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas seus
dados de localização.

(iii) Cookies

Ao deixar um comentário no site, você poderá optar por salvar seu nome, e-mail e site nos
cookies. Isso visa seu conforto, assim você não precisará preencher seus dados novamente
quando fizer outro comentário. Estes cookies duram um ano.

Se você tem uma conta e acessa este site, um cookie temporário será criado para determinar se
seu navegador aceita cookies. Ele não contém nenhum dado pessoal e será descartado quando
você fechar seu navegador.

Quando você acessa sua conta no site, também criamos vários cookies para salvar os dados da
sua conta e suas escolhas de exibição de tela. Cookies de login são mantidos por dois dias e
cookies de opções de tela por um ano. Se você selecionar “Lembrar-me”, seu acesso será



mantido por duas semanas. Se você se desconectar da sua conta, os cookies de login serão
removidos.

Se você editar ou publicar um artigo, um cookie adicional será salvo no seu navegador. Este
cookie não inclui nenhum dado pessoal e simplesmente indica o ID do post referente ao artigo
que você acabou de editar. Ele expira depois de 1 dia.

(iv) Mídia incorporada de outros sites

Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos, imagens,
artigos, etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente da mesma
forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.

Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento adicional de
terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado, incluindo sua interação
com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está conectado com o site.

6. Dados Coletados, Forma e Finalidade da Coleta

6.1. Todas as tecnologias utilizadas no Site respeitarão sempre a legislação vigente e os termos
desta Política de Privacidade.

6.2. O consentimento que o USUÁRIO fornece para as finalidades de uso dos dados é coletado
de forma individual, clara, específica e legítima.

6.3. Os dados de crianças e adolescentes serão coletados apenas mediante o consentimento
específico de pelo menos um dos pais ou responsável.

6.4. Os dados coletados e as atividades registradas poderão ser compartilhados com outros
agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades desta Política,
observados os princípios e garantias estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº
13.709/2018).

6.5. Os dados coletados e as atividades registradas serão usados para as seguintes finalidades:
(i) Manter atualizados os cadastros dos USUÁRIOS para fins de contato telefônico, por
correio eletrônico mala direta, SMS ou outros meios, que facilitem a comunicação direta;
(ii) Otimizar a usabilidade e a experiência interativa durante a navegação do USUÁRIO no
Site;
(iii) Responder às dúvidas e às solicitações dos USUÁRIOS;
(iv) Possibilitar que a REDE identifique e entre em contato com o USUÁRIO para fins de
relacionamento institucional;
(v) Possibilitar que a REDE utilize tais dados em pesquisas;
(vi) Possibilitar que a REDE utilize tais dados na elaboração de relatórios;
(vii) Possibilitar que a REDE envie ou forneça ao USUÁRIO seus serviços e demais projetos;
(viii) Possibilitar que a REDE utilize tais dados na emissão documentos financeiros
(ix) Possibilitar que a REDE utilize tais dados para manter banco de dados de profissionais
para facilitar o contato.

6.6. A base de dados formada por meio da coleta de dados é de nossa propriedade e
responsabilidade, sendo que seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão
feitos dentro dos limites e propósitos dos nossos negócios e descritos nesta Política de
Privacidade.

6.7.  Informações de identificação pessoal não serão vendidas ou alugadas.



6.8. O USUÁRIO é corresponsável pelo sigilo de seus dados pessoais.

6.9. Não serão enviados e-mails solicitando que o USUÁRIO encaminhe seus dados cadastrais.

6.10. Internamente, os dados de que coletamos são acessados somente por profissionais
devidamente autorizados, além do compromisso de confidencialidade e preservação da
privacidade nos termos desta Política de Privacidade.

7. Como usamos as Informações Pessoais?

7.1. Utilizamos apenas os dados pessoais dos USUÁRIOS para os fins para os quais os
coletamos descritos nessa Política, a menos que consideremos, razoavelmente, que precisamos
usá-los por outro motivo e esse motivo seja compatível com o objetivo original. Se o USUÁRIO
deseja receber uma explicação sobre como o novo objetivo é compatível com o objetivo original,
deverá entrar em contato conosco em: contato@rme.net.br

8. Direitos dos titulares dos dados:

8.1. O USUÁRIO tem os seguintes direitos sob as leis de proteção de dados em relação aos
seus dados pessoais:
(i) Solicitar acesso aos seus dados pessoais. Isso permite que o USUÁRIO receba uma cópia
dos dados pessoais que mantemos sobre ele e verifique se estamos processando legalmente.
(ii) Solicitar correção dos dados pessoais que mantemos sobre o USUÁRIO. Isso permite que
ele corrija todos os dados incompletos ou imprecisos que mantemos.
(iii) Solicitar apagar os seus dados, a menos que seja proibido por lei.
(iv) Retirar o consentimento a qualquer momento em que confiamos no consentimento para
processar os seus dados pessoais. Se o USUÁRIO retirar seu consentimento, talvez não
possamos fornecer certas informações ou serviços a ele.
(v) O USUÁRIO não terá que pagar uma taxa para acessar seus dados pessoais ou para
exercer qualquer um dos outros direitos estabelecidos acima.
(vi) Podemos precisar solicitar informações específicas do USUÁRIO para nos ajudar a
confirmar sua identidade e garantir seu direito de acessar seus dados pessoais. Esta é uma
medida de segurança para garantir que os dados pessoais não sejam divulgados a qualquer
pessoa que não tenha o direito de recebê-los.
(vii) Para exercer seus direitos, entre em contato conosco em: contato@rme.net.br

9. Como Armazenamos os Dados e Registros

9.1. Os dados coletados e os registros de atividades serão armazenados em ambiente seguro e
controlado e descartados após a conclusão de seu uso.

9.2. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis   para
evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não
autorizados. Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com
terceiros. Apesar disso, você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais.

9.3. Se você deixar um comentário, o comentário e os seus metadados são conservados
indefinidamente. Fazemos isso para que seja possível reconhecer e aprovar automaticamente
qualquer comentário posterior ao invés de retê-lo para moderação.



9.4. Para usuários que se registram no nosso site (se houver), também guardamos as informações
pessoais que fornecem no seu perfil de usuário. Todos os usuários podem ver, editar ou excluir
suas informações pessoais a qualquer momento (só não é possível alterar o seu username). Os
administradores de sites também podem ver e editar estas informações.

10. Cookies

10.1. Para facilitar o uso do Site, são utilizados “Cookies”. Cookies são pequenas unidades de
dados armazenadas no disco rígido do seu computador pelo seu navegador e que são necessárias
para o uso do site.

10.2 Os Cookies permitem que uma Plataforma Digital memorize informações sobre a visita do
USUÁRIO, o que consideramos relevantes para tornar a experiência muito mais eficiente. Esses
Cookies também serão usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
utilizações dos sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a
necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.

10.3. Os Cookies não armazenam dados pessoais nem coletam informações de identificação
pessoal.

10.4. Para prevenir que os Cookies sejam armazenados no seu disco rígido e/ou eliminá-los, o
USUÁRIO poderá alterar as configurações para bloquear o uso de Cookies ou alertá-lo quando
um Cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. A maioria dos navegadores de Internet
são configurados para aceitar automaticamente os Cookies.

10.5. Depois de autorizar o uso de Cookies, o USUÁRIO pode sempre desativar parte ou a
totalidade dos nossos Cookies.

10.6. Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar Cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respectivo navegador. O
USUÁRIO pode configurar os Cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser.

10.7. Note-se que, ao desativar Cookies, isso pode impedir que alguns serviços da web
funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website.

10.8. Os dados armazenados não serão analisados pelo Google Analytics.

11. Disposições Gerais

11.1. Não utilizamos nenhum tipo de decisão automatizada que impacte o USUÁRIO.

11.2. Temos o direito de alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento,
conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de
disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao USUÁRIO
verificá-la sempre que efetuar ao Site.

11.3 Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política de
Privacidade, o USUÁRIO poderá entrar em contato por meio dos canais de atendimento
apontados a seguir: contato@rme.net.br

11.4. Caso empresas terceirizadas realizem o processamento de quaisquer dados que coletamos,
as mesmas deverão respeitar as condições aqui estipuladas e nossas normas de Segurança da
Informação, obrigatoriamente.



11.5. Caso alguma disposição desta Política de Privacidade seja considerada ilegal ou ilegítima
por autoridade da localidade em que resida ou da sua conexão à Internet, as demais condições
permanecerão em pleno vigor e efeito.

12. Lei Aplicável e Jurisdição

12.1. A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação
brasileira, em especial as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018,
sendo eleito o Foro da Comarca em se encontra a sede da empresa para dirimir qualquer litígio
ou controvérsia envolvendo o presente documento, salvo ressalva específica de competência
pessoal, territorial ou funcional pela legislação aplicável.

Atualização: 28 de setembro de 2022


