
CONTRATANTE: citado nos dados do formulário. 
 
CONTRATADA: GROKKER DESENVOLVIMENTO HUMANO, empresa com sede na Rua Marquês do 
Herval, nº 1531, sala 02, na cidade de Santo Ângelo/RS, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 21.056.302/0001-51 
e Inscrição Municipal nº 39.032. 
 
O presente tem como objetivo informar os Termos em relação aos quais o participante, denominado aqui 
CONTRATANTE, aceitou quando de sua inscrição no evento realizado pela Grokker Desenvolvimento 
Humano, aqui denominada CONTRATADA. 
 
TERMOS ACEITOS PELO CONTRATANTE: 
1) O CONTRATANTE autoriza a utilização de sua imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante 
em eventuais fotos e filmagens decorrentes de sua participação no evento; 
2) O certificado digital será emitido para o CONTRATANTE que se fizer presente no dia do evento e após o 
pagamento integral dos valores devidos; 
3) Não estão inclusos no valor do evento quaisquer despesas com alimentação, hospedagem, estacionamento 
e deslocamento, sendo a CONTRATADA isenta destas despesas; 
4) A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente sejam 
despendidos pelo CONTRATANTE, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias; taxas 
de embarque, combustíveis, pedágios, hospedagens, alimentação etc., em virtude de possível cancelamento 
ou mudança de data do evento por motivo de força maior; 
5) A data está sujeita a alteração pela CONTRATADA por motivo de força maior, com prévio aviso; 
6) O evento é 100% presencial;  
7) Não é permitida a gravação total ou parcial do evento pelo CONTRATANTE para uso próprio ou 
compartilhamento com outras pessoas; 
8) Todos os dados coletados neste formulário de inscrição serão incorporados ao banco de dados do 
idealizador do evento. A coleta tem como objetivo possibilitar a identificação e contato com o titular para fins 
de relacionamento comercial e resolução de eventuais problemas durante a prestação de serviços. Os dados 
do CONTRATANTE serão compartilhados com parceiros desse evento, em especial com o SEBRAE, podendo 
o titular exercer seus direitos a qualquer tempo via canais do SEBRAE, em especial pelo e-mail: 
dpo@sebraers.com.br; 
9) Os dados recebidos são para cumprimento legal e regulatório com o objetivo de prestação de contas 
perante as nossas autoridades de controle e fiscalização (TCU) e são tratados em sigilo e conforme nossa 
Política de Privacidade e termos constante no documento que será aceito para a inscrição do 
CONTRATANTE. 
 
CANCELAMENTOS: 
1) Somente será aceito cancelamento por escrito para o email: grokker@grokkeronline.com ; 
2) O CONTRATANTE pode desistir sem ônus até 7 (sete) dias da contratação, utilizando do direito de 
arrependimento. Após esse prazo, extingue-se o direito de arrependimento; 
3) Cancelamentos com ou sem aviso prévio não dão direito a recuperação em outra edição, módulo, ou outro 
curso ou evento; 
4) Para cancelamento com prazo de até uma semana antes do evento será devolvido 50% do valor já pago 
pelo CONTRATANTE. Os 50% restantes ficarão retidos devido aos custos operacionais/administrativos da 
CONTRATADA; 
5) Com prazo menor de uma semana, não serão devolvidos os valores já pagos e em caso de nenhum 
pagamento ter sido realizado, será cobrada taxa de 30% do valor total do evento; 
6) Para os cancelamentos que levarem a perda de prazo de anulação de Notas Fiscais ensejarão o débito 
dos impostos devidos; 
7) Em caso de reembolso, o mesmo será efetuado por meio de depósito bancário, em conta corrente indicada 
pelo CONTRATANTE; em até 30 (trinta) dias corridos após a formalização do cancelamento por parte deste. 
 
NO SHOW - NÃO COMPARECIMENTO: 
1) O não comparecimento ao evento sem cancelamento prévio não exime o CONTRATANTE do pagamento. 
Neste caso, o valor não será devolvido e as parcelas/valor em aberto deverão ser quitadas, conforme forma 
de pagamento solicitada na ficha de inscrição, tendo em vista a disponibilidade do serviço e a vaga garantida 
no local do evento; 
2) Em caso de não comparecimento no evento, não há possibilidade de recuperação; 
3) Em caso de falta do CONTRATANTE ao evento, não será possível recuperar o mesmo através de gravação. 
 
Estou ciente das cláusulas acima. 
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