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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Estes Termos e Condições de Uso são celebrados entre a empresa WEFIGHT (doravante 

designada "WEFIGHT") e qualquer pessoa física com plena capacidade jurídica que pretenda 
utilizar o Serviço (doravante designado o "Usuário "). 

 
Vik é um serviço de informação na área da saúde. 

 
 

Vik não é um serviço de emergência. Em caso de emergência, o Usuário deve entrar em 
contato com o seu médico responsável ou um serviço médico de emergência. 

 
 

Estes Termos e Condições de Uso entraram em vigor em agosto de 2021. Informamos que 

estes Termos serão atualizados regularmente para refletir quaisquer alterações em suas 

disposições ou alterações nas legislações aplicáveis. 
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Artigo 1. Menções legais 
 
Vik é editado por WEFIGHT, Sociedade Anônima com sócio único e capital de 19 483,3 euros, 
inscrita no Registo Comercial de Montpellier sob o número 827.791.880 e com sede em 621 
Rue Georges Méliès - 34.000 Montpellier, representada pelo Sr. Benoit BROUARD, na 
qualidade de Presidente. 
 
A WEFIGHT e o Diretor de Comunicação, Sr. Benoît BROUARD, podem ser contatados através 
dos dados seguintes: 
 

- Telefone: 0467130000; 
- E-mail: contact@wefight.co; 
- Correspondência: 621 Rue Georges Méliès - 34.000 Montpellier. 

 
Os Dados Pessoais são armazenados por um provedor de hospedagem de dados de saúde 
certificado, a Microsoft Azure, que pode ser contatado através do seguinte número: 
 

- Telefone:  0800-916-603. 
 
 

Artigo 2. Definições 
 
Nos TCU, os termos e expressões que começam com letra maiúscula, escritos no singular ou 
no plural, terão o significado atribuído neste artigo: 
 
"Afiliada": refere-se a qualquer empresa controlada pela WEFIGHT ou pertencente ao mesmo 
grupo econômico. 
 
"Aplicativo": designa o Aplicativo móvel que pode ser baixado pelo Usuário no seu Dispositivo 
para acessar e utilizar o Vik. 
 
"TCU": designa o conjunto de regras constituído pelos Termos e Condições de Uso e eventuais 
Condições Contratuais Adicionais. 
 
"Conta": refere-se à área privada aberta no Site e que permite o acesso do Usuário ao Vik. 
 
"Condições Contratuais Adicionais": refere-se a qualquer documento contratual aceito pelas 
Partes especificando todas ou parte das Condições Gerais. 
 
"Termos e Condições de Uso" ou “TCU”: refere-se a este documento. 
 
"Conteúdo": refere-se a todo o conteúdo, qualquer que seja a sua forma, compartilhado por 
um Usuário ou pela WEFIGHT. 
 
"Falha": refere-se a qualquer incidente, anomalia, erro ou falha do projeto técnico, de 
produção e/ou de funcionamento que afeta o Vik, que é documentado pelo Usuário e 
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reproduzível pela WEFIGHT e/ou os seus Subcontratados, e que não permite que o Vik 
funcione de acordo com a finalidade pretendida. 
 
"Documentação": designa todas as informações escritas, em suporte de papel, eletrônico ou 
magnético, fornecidas pela WEFIGHT ao Usuário em relação ao Vik, bem como todas as 
versões atualizadas ou modificadas dessas informações. 
 
"Dados Pessoais": refere-se aos dados de caráter pessoal relativos aos Usuário, na acepção da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nº 13.709 (“LGPD”), de 14/08/2018 e do 
Regulamento Europeu nº 2016/679 (“GDPR”), de 26/04/2016.  
 
"Dados de Saúde" ou “Dados Sensíveis”: refere-se aos Dados Pessoais relativos à saúde dos 
Usuários, na acepção da LGPD e do GDPR. 
 
"Ambiente Digital”: refere-se a qualquer material informático, software e conexão de rede 
utilizado pelo Usuário para acessar e/ou utilizar o Vik. 
 
"Informação Confidencial": designa, sem limitação, as informações e conhecimentos jurídicos, 
científicos, técnicos, comerciais e financeiros e, em particular, o know-how, os segredos de 
fabricação, os segredos comerciais, dados, software, arquivos, planos, estudos, testes, 
diagramas, desenhos, protocolos, fórmulas, citações, trabalhos de design, sistemas, 
algoritmos, bases de dados, propostas, conceitos, ideias e/ou qualquer outro tipo de dados 
secretos de qualquer espécie, em particular jurídicos, científicos, técnicos, econômicos, 
comerciais, contabilísticos e financeiros, sob qualquer forma, protegidos ou não por um título 
ou um direito de propriedade intelectual, comunicados pela WEFIGHT ao Usuário ou de que 
o Usuário tenha conhecimento no contexto da utilização do Vik. No entanto, as seguintes 
informações não serão consideradas Informações Confidenciais: 
 

- Informações que já tenham caído no domínio público no momento da sua 
comunicação ou aquelas que seriam do domínio público após a sua comunicação, 
desde que, neste último caso, não seja o resultado de uma violação de um dever de 
confidencialidade pela Parte que originou a divulgação. 
 

- Aquelas em que a Parte envolvida pode provar que já tinha conhecimento das mesmas 
antes da sua comunicação. 
 

- Informações comunicadas, após a conclusão do contrato, por um terceiro e recebidas 
de boa fé por uma das Partes. 

 
"Atualização": refere-se a qualquer nova versão do Vik ou do Aplicativo disponibilizado ao 
Usuário pela WEFIGHT que não seja distribuída separadamente. 
 
"Paciente": refere-se ao Usuário no quadro da relação contratual independente e autônoma 
que estabeleceu com um determinado Profissional.  
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"Aviso de Privacidade": designa o documento acessível no endereço 
https://wefightregulatory.blob.core.windows.net/regulatory/PC_LAT_BR.pdf que descreve 
os métodos de processamento de Dados Pessoais relativos aos Usuários de acordo com cada 
funcionalidade do Vik e os direitos e as obrigações das Partes e dos Profissionais a este 
respeito. 
 
"Profissional": refere-se a qualquer pessoa singular ou coletiva autorizada a exercer uma 
profissão na área da saúde e que auxilia o Usuário. 
 
“Responsável pelo Processamento" ou “Controlador”: refere-se à pessoa singular ou coletiva, 
autoridade pública,  instituição ou qualquer outro órgão que, sozinho ou em conjunto com 
outros, determina os fins e os métodos de processamento dos Dados Pessoais, incluindo as 
medidas de segurança relativas ao funcionamento e à utilização do Vik. 
 
“Serviço": refere-se a todos os serviços e conteúdos oferecidos pela WEFIGHT e acessíveis via 
Vik. 
 
"Site": refere-se a qualquer website a partir do qual o Usuário pode acessar o Vik. O site 
www.facebook.com, é considerado um desses sites.  
 
"Subcontratado" ou “Operador”: refere-se a qualquer pessoa singular ou coletiva, autoridade 
pública, instituição ou qualquer outro órgão que processa Dados Pessoais em nome do 
Responsável pelo Processamento. 
 
"Dispositivo": refere-se ao smartphone utilizado por um Usuário para usar o Vik direta ou 
indiretamente através de um Site. O Usuário compromete-se a instalar e ativar um antivírus e 
um firewall no Dispositivo e a manter o sistema operacional atualizado, em particular os 
últimos patches de segurança. 
 
"Vik": designa qualquer chatbot e todos os serviços associados oferecidos pela WEFIGHT 
acessível através de um Site ou Dispositivo e que pode ser utilizado por um Usuário.  
 
 

Artigo 3. Objeto  
 
O objeto dos TCU é definir os direitos e obrigações das Partes e, em particular, as condições 
de utilização do Vik pelo Usuário. 
 
Os TCU definem a relação contratual entre a WEFIGHT e o Usuário, bem como as condições 
de utilização do Vik. Os TCU prevalecerão sobre todas as outras condições gerais não 
expressamente aprovadas pela WEFIGHT.  
 
O contrato redigido pelos TCU tem prazo indeterminado. Termina automaticamente, sem 
aviso prévio, com a ocorrência de um ou outro destes eventos: o encerramento da Conta, a 
desinstalação do Aplicativo ou a cessação do funcionamento do Vik pela WEFIGHT. A cessação 
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do funcionamento do Vik pela WEFIGHT pode resultar de uma decisão estratégica da 
WEFIGHT ou da liquidação ou recuperação judicial da WEFIGHT.  
 
O acesso e a utilização de certos recursos do Vik podem ou poderão estar sujeitos à aceitação 
das Condições Contratuais Adicionais. Quando for o caso, as Condições Contratuais Adicionais 
aplicáveis estarão disponíveis gratuitamente para consulta antes de qualquer subscrição ou 
utilização das funcionalidades do Vik aplicáveis. 
 
Antes de uma primeira utilização do Vik, o Usuário declara expressamente que leu os TCU, 
bem como o Aviso de Privacidade e que os aceita sem reservas. Ele compromete-se a respeitá-
los. 
 
Em caso de rescisão do contrato, o Usuário deve interromper imediatamente a utilização do 
Vik. 
 
A WEFIGHT reserva-se expressamente o direito de fazer modificações e ajustes posteriores 
destes termos, que serão objeto de nova aceitação expressa do Usuário no momento da sua 
atualização. 
 
 

Artigo 4. Recursos  
 
O Vik é um acompanhante virtual que responde às dúvidas do Usuário, fornecendo 
informações gerais de saúde sobre diversas patologias, com base nas recomendações 
nacionais, e pode recordar o Usuário de fazer um ou mais tratamentos.  
 
O Vik também pode enviar ao Usuário, com o seu consentimento prévio e expresso, uma carta 
informativa relativa às patologias que interessam ao Usuário ou, de forma mais geral, aos 
recursos do Vik. O Usuário pode, a qualquer momento, retirar o seu consentimento para a 
transmissão desta newsletter. 
 
A lista de recursos do Vik pode ser modificada unilateralmente pela WEFIGHT pela: 
 
- Adição de novos recursos: adicionar um recurso não tem o efeito de impor a sua 

utilização pelo Usuário; 
- Retirada de um recurso: o Usuário reconhece e aceita que não tem o direito adquirido 

de manter um recurso. 
 
O Usuário pode acessar os recursos propostos pelo Vik "Como pode me ajudar Vik?"  no menu 
do Vik. 
 
Os recursos podem ser oferecidos pela WEFIGHT e/ou pelos seus parceiros. 
 
Os recursos destinam-se exclusivamente à utilização pessoal dos Usuários. Qualquer outra 
utilização é proibida e, em particular, qualquer utilização profissional ou comercial é proibida. 
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WEFIGHT reserva-se o direito de instaurar processos judiciais contra qualquer pessoa que 
utilize o Vik para fins que não sejam pessoais. 
 
As bases de dados, dados e informações utilizados, apresentados ou disponibilizados via o Vik 
estão reservados para utilização no Vik através do Site ou Dispositivo e nas condições previstas 
nos TCU. O Usuário está proibido de extrair ou reutilizar, substancialmente ou não, repetida 
e sistematicamente ou não, a totalidade ou parte dessas bases de dados, dados e informações 
que violem os TCU. 
 
O Usuário reconhece e aceita que, antes da celebração do contrato, a WEFIGHT colocou à sua 
disposição os TCU e lhe disponibilizou, de forma clara e compreensível, todas as informações 
e, em particular, as relativas: 
 

- Às características essenciais do Vik e do Aplicativo; 
- Aos preços aplicáveis; 
- À identificação e as formas de contato da WEFIGHT, por correio, telefone ou e-mail; 
- Às garantias legais e contratuais aplicáveis e os seus métodos de implementação; 
- Aos recursos do Vik e do Aplicativo. 

 
 

Artigo 5. Utilização do Vik 
 
A WEFIGHT concede ao Usuário, a título gratuito, pessoal, não exclusivo, não transferível e 
não cedível, o direito de utilização do Vik. A concessão deste direito de utilização não implica 
a transferência de qualquer direito de propriedade. 
 
Ao utilizar o Site, o Usuário certifica que tem mais de dezoito (18) anos e aceita os TCU sem 
reservas. 
 
Para poder aceder e Utilizar o Vik, o Usuário deve ter: 
 

- Acesso à Internet com um tamanho de banda que permita velocidade de Internet 
suficiente para a utilização do Vik (custo de acesso por conta do Usuário); 

- Uma Conta em um Site ou Dispositivo equipado com o Aplicativo. 
 
Além disso, desabilitar funções como o JavaScript ou salvar cookies pode impedir o 
funcionamento adequado de certos recursos do Vik. Estas configurações técnicas mínimas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Usuário é responsável pela compatibilidade 
entre o seu equipamento e o Site.  
 
A utilização do Vik através de um Site não requer qualquer instalação de software ou 
aplicações específicas.  
 
Para a utilização do Vik em determinadas patologias, a WEFIGHT pode fornecer ao Usuário 
um Aplicativo que pode ser baixado de uma loja virtual compatível com iOS ou Android. A 
configuração mínima necessária e o procedimento para instalar o Aplicativo são descritos na 
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ficha do Aplicativo acessível na loja virtual. O Usuário é notificado da disponibilidade de 
Atualizações pela loja virtual de onde baixou o Aplicativo. A notificação de disponibilidade de 
Atualização especifica as consequências de uma possível não instalação e os termos de 
instalação da Atualização. A WEFIGHT declina qualquer responsabilidade relativa a uma falta 
de conformidade resultante unicamente da não instalação de uma Atualização.  
 
O direito de utilização do Vik é limitado ao código-objeto do Site. A WEFIGHT não é obrigada 
a disponibilizar o código-fonte ao Usuário. A WEFIGHT reserva-se o direito de corrigir qualquer 
Falha. O Usuário compromete-se a colaborar com a WEFIGHT para determinar, se aplicável, 
se a causa da Falha se deve ao seu Ambiente Digital. O Usuário está proibido, direta, 
indiretamente ou por intermédio de terceiros, de fazer engenharia reversa ("reverse 
engineering"), descompilar ou desmontar o código-objeto do Vik, ou alterá-lo ou modificá-lo, 
de qualquer forma, bem como realizar ou solicitar a um terceiro de realizar, sob qualquer 
acordo, alteração, correção, tradução ou modificação do Vik. 
 
Ao utilizar o Vik, o Usuário está especialmente proibido de: 
 

- Reunir informações relacionadas com outros Usuários; 
- Acessar o Vik através de métodos automatizados (como robôs etc.), sem permissão 

prévia escrita da WEFIGHT; 
- Carregar vírus ou outros códigos danosos no Site ou no Vik; 
- Prejudicar outros Usuários ou terceiros de qualquer forma que seja; 
- Utilizar o Vik para fins ilícitos, ilegais, danosos ou discriminatórios; 
- Interferir no bom funcionamento do Vik. 

 
Em geral, o Usuário compromete-se a cumprir as leis e os regulamentos em vigor no território 
brasileiro e aplicáveis ao Vik, as disposições contratuais aplicáveis no Site e notificar a 
WEFIGHT de qualquer conteúdo ilegal. 
 
 

Artigo 6. Disponibilidade do Vik 
 
O Usuário terá acesso à VIK assim que tiver aceitado expressa e inequivocamente a TCU e a 
Política de Privacidade. 
 
A WEFIGHT compromete-se a utilizar todos os meios razoáveis à sua disposição para garantir 
um acesso de qualidade ao Vik a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas 
não tem a obrigação de o fazer, em particular em caso de mau funcionamento do Site, da 
rede, dos servidores ou qualquer outro evento que fuja ao seu controle. 
 
A WEFIGHT pode interromper, suspender ou modificar temporariamente e sem aviso prévio 
o acesso ao Vik, nomeadamente por razões de segurança, para a reestruturação dos recursos 
da máquina, para a manutenção ou melhoria do Vik ou para aumentar a disponibilidade de 
informação via Internet. Na medida do possível, a WEFIGHT avisa o Usuário desta interrupção 
de acesso ao Vik. Em todos os casos, a WEFIGHT emprega todos os esforços para que a 
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interrupção afete o menos possível o Usuário. A WEFIGHT não pode ser responsabilizada por 
quaisquer danos causados por essas interrupções, incluindo perda de dados. 
 
O Usuário reconhece e aceita que o acesso ao Vik é feito através da Internet ou de uma rede 
de telefone móvel e que contingências técnicas podem, portanto, afetar esta rede e levar a 
lentidão ou indisponibilidade, interrompendo ou impedindo o acesso ao Vik. A WEFIGHT 
declina qualquer responsabilidade relativamente às dificuldades de acesso ao Vik devido a 
perturbações da Internet, bem como por qualquer disfunção do Vik, caso a configuração 
exigida não seja respeitada, incluindo se a incompatibilidade resultar na totalidade ou em 
parte de uma modificação dos requisitos mínimos. 
 
 

Artigo 7. Publicação de Conteúdo pelo Usuário 
 
O Usuário é o editor de todo o Conteúdo que ele compartilha com outros Usuários do Vik. Ele 
reconhece e aceita que a WEFIGHT modera o Conteúdo antes da sua publicação e que a 
WEFIGHT pode excluir, editar, mover ou bloquear todo ou parte do Conteúdo que infringe os 
TCU, sem ter que informar o Usuário com antecedência sobre a origem do mencionado 
Conteúdo. 
 
O Usuário está proibido de compartilhar Conteúdo de natureza abusiva, obscena, vulgar, 
difamatória, chocante, ameaçadora, pornográfica ou de outra natureza que possa violar as 
leis e regulamentos aplicáveis em território brasileiro. O Usuário que deseja compartilhar o 
Conteúdo compromete-se a respeitar as seguintes regras: 
 

- Não divulgar Dados Pessoais que permitam a sua identificação (nome, telefone, e-mail, 
etc.); 

- Respeitar as contribuições e opiniões de outros Usuários, independentemente da sua 
idade, cultura, gênero, etnia, religião e qualquer outra característica ou preferência 
pessoal; 

- Cuidar do vocabulário e das suas palavras para não ofender a sensibilidade dos outros 
Usuários; 

- Abster-se de qualquer discurso incitante que possa colocar em risco a segurança e a 
saúde dos Usuários (incitando violência, charlatanismo, drogas, pornografia, álcool ou 
outras práticas de risco); 

- Não indicar o endereço e/ou detalhes de contato de localidades, lugares ou pessoas. 
Qualquer forma de publicidade é proibida. 

 
O Usuário reconhece e aceita que é responsável pelo Conteúdo ou pela imprecisão, inexatidão 
ou natureza incompleta e/ou alterada do Conteúdo. 
 
O Usuário pode, a qualquer momento, editar, deletar ou baixar o Conteúdo que compartilhou, 
solicitando por e-mail para o endereço contact@wefight.co. 
 
Se um Usuário do Vik considerar uma publicação ilegal ou contrária aos bons costumes, à 
ordem pública ou a qualquer lei aplicável em território brasileiro, ele compromete-se a 
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notificar a WEFIGHT por e-mail para contact@wefight.co. A notificação deve conter as 
informações seguintes: 
 

- A data da notificação; 
- O nome e sobrenome, profissão, endereço, nacionalidade, data e local de nascimento 

do Usuário;  
- A descrição dos fatos contestados e a sua localização precisa; 
- Os motivos pelos quais o Conteúdo deve ser retirado, incluindo a menção das 

disposições legais e as justificações dos fatos; 
- Uma cópia da correspondência enviada ao Usuário na origem do Conteúdo contestado 

a solicitar a sua interrupção, retirada ou modificação, ou a justificativa de que o 
Usuário não pôde ser contatado. 

 
A WEFIGHT compromete-se a verificar as notificações no prazo de 3 (três) dias e, se 
necessário, a retirar, modificar ou eliminar o Conteúdo, sem ter de informar previamente o 
Usuário. O referido Usuário não pode, em hipótese alguma, solicitar qualquer indenização 
decorrente dessa retirada, modificação ou exclusão. 
 
 

Artigo 8. Remuneração  
 
O Vik é colocado à disposição do Usuário em troca do consentimento do Usuário para a 
reutilização dos seus Dados Pessoais pela WEFIGHT, para realizar pesquisas anônimas para 
parceiros de negócios, a partir dos Dados Pessoais. É provável que nenhum Dado Pessoal 
apareça nos resultados dessas pesquisas completamente anônimas. A WEFIGHT está proibida, 
em qualquer caso, de conceder acesso, direta ou indiretamente, aos Dados Pessoais relativos 
a um Usuário. 
 
 

Artigo 9. Rescisão  
 
Em caso de violação de uma Parte das suas obrigações, a Parte vítima poderá rescindir este 
contrato quinze (15) dias após a notificação de uma carta registrada com aviso de recebimento 
solicitando à Parte inadimplente o cumprimento das suas obrigações. Este prazo não tem de 
ser respeitado se a obrigação não cumprida não puder ser retificada, como é o caso, 
nomeadamente, de descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade. Nesse caso, 
a carta registrada limita-se a registar a rescisão final e imediata.  
 
Este contrato é rescindido automaticamente no caso de a WEFIGHT entrar em liquidação 
judicial.  
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Artigo 10. Responsabilidade 
 
Os compromissos da WEFIGHT assumidos ao abrigo destes TCU constituem uma obrigação 
dos meios, ao longo do qual os Serviços serão executados em estrita observância das normas 
profissionais em uso e dos TCU.  
 
A WEFIGHT declina qualquer responsabilidade no caso de o Site restringir o acesso ao Vik, 
bem como a remoção e/ou bloqueio do Vik. 
 
Os recursos do Vik têm como objetivo dar resposta às dúvidas que o Usuário possa ter sobre 
a gestão da sua saúde. As respostas podem ser formalizadas pelo chatbot.  
  
As informações e os conselhos fornecidos pelo chatbot não têm como objetivo 
substituir uma consulta médica e de forma alguma pretendem fazer um 
diagnóstico ou encorajar a automedicação (em particular, modificando ou 
suspendendo um tratamento). 
 
A WEFIGHT não pode garantir a relevância das informações e conselhos prestados pelo Vik, 
sendo estes prestados com base nas declarações do Usuário e sem possibilidade de controle 
pela WEFIGHT. 
 
A WEFIGHT declara ter contratado um seguro, com uma renomada seguradora solvente, para 
cobrir a sua responsabilidade civil nos termos dos TCU e pagar os prêmios correspondentes. 
A WEFIGHT compromete-se a manter a referida apólice de seguro em vigor durante o período 
de publicação online do Vik. 
 
 

Artigo 11. Links de acesso de sites de terceiros  
 
A WEFIGHT não pode, de forma alguma, ser responsabilizada pela disponibilidade técnica e 
conteúdo de sites operados por terceiros (incluindo quaisquer parceiros) aos quais o Usuário 
pode acessar através dos links de acesso no Site e aplicativo WEFIGHT. 
 
Os links são propostos pela WEFIGHT apenas a título indicativo. 
 
Cada Usuário acessa sites de terceiros sob a sua única e inteira responsabilidade, inclusive 
quando os links são propostos pela Vik. 
 
 

Artigo 12. Força maior 
 
Em caso de força maior, conforme definido pela legislação brasileira e interpretado pelos 
tribunais brasileiros, o não cumprimento de qualquer das suas obrigações contratuais por uma 
ou outra das partes não compromete a sua responsabilidade. 
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Se, como resultado de um caso de força maior, uma ou outra das Partes for impedida de 
cumprir todas ou parte das suas obrigações, a execução deste contrato será suspensa, a Parte 
em questão fica obrigada a notificar a ocorrência do caso de força maior no prazo máximo de 
noventa (90) dias a partir da referida ocorrência. Caso a duração desta suspensão seja superior 
a noventa (90) dias, este contrato poderá ser rescindido automaticamente pela Parte que 
sofrer o descumprimento, sem indenização. Esta rescisão é notificada à outra Parte por carta 
registrada com aviso de recebimento e entra em vigor após o recebimento da referida carta. 
 
 

Artigo 13. Registros de Acesso  
 
A WEFIGHT e os seus Subcontratados mantêm no seu sistema de computadores dados que 
possam permitir a identificação de qualquer pessoa que tenha utilizado o Vik e/ou acessado 
aos Dados Pessoais ou que tenha criado, modificado ou excluído quaisquer informações ou 
Dados Pessoais reunidos pelo Vik, e isso em particular tendo em vista o cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória pela WEFIGHT.  
 
A WEFIGHT compromete-se a notificar imediatamente o Usuário, assim que tiver 
conhecimento, de qualquer incidente grave, qualquer intrusão, divulgação, acesso ou 
alteração ilegal e qualquer tentativa de intrusão, divulgação, acesso ilegal ou alteração no Site 
ou quaisquer atos maliciosos contra Dados Pessoais que têm ou podem ter um impacto sério 
para o Usuário.  
 
O Usuário reconhece e aceita que os registos informatizados, mantidos nos sistemas de 
computadores da WEFIGHT ou dos seus Subcontratados em condições de segurança 
razoáveis, serão considerados como prova irrefutável de trocas, comunicações, encomendas 
e pagamentos que possam ter ocorrido entre as Partes. O Usuário reconhece e aceita que 
esses registros constituirão prova. 
 
 

Artigo 14. Proteção de dados pessoais  
 
A WEFIGHT compromete-se a respeitar e garantir o respeito por todas as legislações aplicáveis 
em termos de proteção de dados pessoais em vigor no Brasil e, em particular, a LGPD, o Marco 
Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), a Lei de Acesso à Informação -“LIA” (Lei nº 12.527/11), 
bem como o GDPR. 

 
O Usuário reconhece ter lido o Aviso de Privacidade acessível no endereço 
https://wefightregulatory.blob.core.windows.net/regulatory/PC_LAT_BR.pdf cujo objetivo é 
informá-lo dos seus direitos e permitir-lhe consentir a utilização dos seus Dados Pessoais, 
nomeadamente os dados sensíveis, através de uma caixa de marcação no momento da criação 
da Conta. 
 
O Encarregado responsável pela proteção de dados nomeado pela WEFIGHT pode ser 
contatado através do seguinte endereço de e-mail: dpo@wefight.co.  
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Artigo 15. Propriedade intelectual 
 
O Vik, bem como o design informático e o conteúdo do Vik, incluindo a marca, textos, gráficos, 
imagens e sons e a sua composição, constituem obras criativas de propriedade da WEFIGHT 
e/ou para as quais a WEFIGHT tem todos os direitos e permissões necessários para a sua 
utilização.  
 
O Usuário concorda em não infringir, direta ou indiretamente, os direitos da WEFIGHT. 
Qualquer representação, reprodução, uso ou modificação, por qualquer meio e em qualquer 
meio, de todas ou parte dessas obras criativas, sem a autorização por escrito da WEFIGHT, é 
proibida.   
 
 

Artigo 16. Resolução do contrato e subcontratação 
 
O Usuário reconhece e aceita que o contrato celebrado com a WEFIGHT pode ser cedido a 
terceiros sem prévio aviso. 
 
A WEFIGHT reserva-se também o direito de transferir a totalidade ou parte da execução dos 
Serviços a Subcontratantes que cumpram os mesmos requisitos de qualificação, 
nomeadamente no que se refere a garantias e utilização de Dados Pessoais relativos ao 
Usuário. 
 
 

Artigo 17. Integralidade do contrato 
 
Os TCU representam todos os compromissos entre as Partes e substituem e cancelam 
qualquer compromisso anterior entre elas. É composto, em ordem decrescente de prioridade, 
pelos seguintes documentos: 
 

1. Condições Contratuais Adicionais; 
2. Condições Especiais; 
3. Termos e Condições de Uso. 

 
Em caso de contradição entre os diversos documentos, prevalecem as estipulações do 
documento mais elevado da hierarquia sobre as do documento inferior. 
 
Em caso de contradição entre uma e/ou mais estipulações constantes em um documento do 
mesmo valor, prevalecerá o documento mais recente. 
 
O fato de uma disposição constante em um documento de classificação inferior não ser 
expressamente mencionada no documento de classificação superior não priva a referida 
disposição do seu valor jurídico. 
 
Dadas as possíveis mudanças no Vik e nos regulamentos, a WEFIGHT reserva-se o direito de 
modificar os seus TCU a qualquer momento. Estas modificações serão comunicadas ao 
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Usuário na primeira conexão subsequente no Vik. A recusa dos TCU ou das suas modificações 
subsequentes pode excluir a utilização do Vik. A WEFIGHT reserva-se o direito de rescindir o 
contrato celebrado com o Usuário recusando ou não respeitando os TCU, sem que o Usuário 
possa reclamar qualquer indenização. 
 
 

Artigo 18. Disposições Gerais 
 
Os TCU expressam todos os direitos e obrigações do Usuário e da WEFIGHT.  
 
A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições do presente 
instrumento não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e tampouco impedirá 
ou inibirá a exigibilidade das mesmas a qualquer tempo. 
 
Os TCU aqui descritos são regidos pela legislação da República Federativa do Brasil. Seu texto 
deverá ser interpretado no idioma português e ficando os usuários e internautas do Site para 
dirimir qualquer questão ou dúvida superveniente. 
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CONDIÇÕES ESPECIÁIS 
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Condições Especiais do VIK Asma 
 
 

Artículo 1. Características do VIK Asma 

Estas Condições Especiais são aplicáveis à VIK Asma. 
 
VIK Asma é um assistente virtual que responde às perguntas do Usuário sobre asma e pode 
ser configurado pelo Usuário para lembrá-lo dos tempos de administração de sua medicação 
e tratamentos médicos. 
 

Artículo 2. Dispositivo médico 
 
Nenhuma das funcionalidades da VIK Asma constitui um produto médico ou de saúde, e o 
Usuário reconhece e aceita que as orientações fornecidas constituem informações gerais e 
recomendações de boas práticas. VIK Asma não utiliza, sob nenhuma circunstância, 
diretamente os Dados Pessoais do Usuário para adaptar suas diretrizes. 
 


