TERMOS DE USO DO SISTEMA HOLOCROMOS
Termos de Uso do Sistema Holocromos, sendo as partes a Contratada, Holocromos
Cromoaroma, com sede na Rua Juazeiro, 4-b, Rio Vermelho, Salvador/BA, CEP 41940670, e o Contratante, qualificado na ficha de inscrição, daqui por diante denominado
ALUNO e/ou usuário, que se regerão pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1ª. Os Termos de Uso aqui descritos regem o acesso e a utilização do Sistema
Holocromos, o que contempla todo o conteúdo, serviços, materiais e recursos
terapêuticos.
Cláusula 2ª. Os Termos de Uso aqui descritos abrangem as partes textuais, soluções de
aromaterapia, terapias com músicas, sons e movimentos, imagens das telas do sistema,
logomarcas, design, impressão dos materiais e vídeos.
Cláusula 3ª. O ALUNO e usuário do Sistema Holocromos, ao aceitar e continuar o seu
acesso à plataforma EAD HOLOCROMOS, concordam em estar vinculado e respeitar o
presente instrumento, assim como a nossa Política de Privacidade, disponível no site
www.holocromos.com.br.
Cláusula 4ª. Os Termos de Uso aqui descritos constituem o único contrato válido e
integral entre o ALUNO, o usuário, o terapeuta habilitado e o Sistema Holocromos.
Alterações aos Termos de Uso
Cláusula 5ª. Os Termos de Uso do Holocromos poderão estar sujeitos a revisões e
atualizações periódicas. Todas as alterações posteriores aos presentes Termos de Uso
serão submetidas aos ALUNOS e usuários que, a qualquer tempo, se utilizarem do
Sistema Holocromos.
Sobre o conteúdo do Holocromos
Cláusula 6ª. O conteúdo relacionado ao Sistema, incluindo desenhos, logotipos, textos,
imagens, materiais de áudio e de vídeo, são protegidos, nos termos gerais de direito, pela
legislação nacional e internacional de proteção da Propriedade Intelectual.
Cláusula 7ª. É vedado a qualquer pessoa reproduzir, distribuir, modificar, criar
trabalhos derivados, executar publicamente, republicar, baixar, compartilhar, copiar,
armazenar ou transmitir qualquer material do Sistema Holocromos, incluindo apostilas,
músicas, textos, imagens, telas com imagens de fractais, soluções de aromaterapia

(Soluz), florais, vídeos, vídeoaulas, áudios e recursos terapêuticos, salvo mediante
autorização expressa dos representantes autorizados do Sistema Holocromos.
Cláusula 8ª. Reservamo-nos no direito de atualizar, editar, modificar, alterar, ampliar,
reduzir ou cortar partes do material do Sistema Holocromos disponível no site, apostilas
e outros materiais com fins didáticos e terapêuticos, em qualquer ocasião que se faça
necessário.
Cláusula 9ª. O Sistema Holocromos possui seus canais próprios de comunicação
(www.holocromos.com.br,

www.eadholocromos.com.br),

mídias

sociais

(facebook,

instagram e youtube, entre outras), materiais de publicidade, divulgação e marketing. O
lançamento de instrumentos e meios de comunicação similares com menção ao
Holocromos por parte de terapeutas/ professores credenciados somente é liberado
mediante autorização expressa e por escrito dos representantes do Sistema Holocromos.
Sobre a utilização do Holocromos
Cláusula 10ª. A aplicação do sistema Holocromos com fins de avaliação e intervenção
terapêutica em atividade de psicoterapia, individual ou sistêmica (casal/ familiar) é
restrita aos terapeutas que cursaram pelo menos os módulos I e II do Sistema e
passarem pela supervisão de um representante credenciado, pré-requisito que antecede
o início do trabalho como terapeuta.
Cláusula 11ª. A utilização dos recursos de aromaterapia (Soluz, aromatizadores e afins) e
florais é liberada para terapeutas e para o público em geral.
Cláusula 12ª. O facilitador que fizer qualquer tipo de trabalho em grupo com o
Holocromos compromete-se a repassar 20% sobre valor bruto arrecadado com o referido
trabalho para os detentores/ gestores do Holocromos, a título de manutenção da
estrutura de suporte e manutenção do próprio Sistema.
Cláusula 13ª. O terapeuta tem total responsabilidade sobre o trabalho terapêutico
individual ou atividades em grupo por ele realizados e conduzidos, isentando os
representantes do Sistema Holocromos da responsabilidade por danos de qualquer
espécie.
Política de Privacidade

Cláusula 14ª. As informações pessoais de acesso ao Sistema Holocromos são
confidenciais e inalienáveis, ficando o ALUNO e usuário advertidos a não as divulgar ou
compartilhar, a qualquer tempo, entre pessoas ou entidades de qualquer natureza.
Cláusula 15ª. Reservamo-nos no direito de desabilitar quaisquer dados do ALUNO e
usuário, em qualquer momento, a nosso exclusivo critério, se for violada qualquer
disposição destes Termos de Uso ou tomarmos conhecimento de uma potencial violação
de segurança.
Direito de Propriedade Intelectual
Cláusula 16ª. Todo o material ligado ao Sistema Holocromos, assim como a linha de
soluções de aromaterapia (incluindo, mas não se limitando a todas as informações,
textos, imagens, vídeo e áudio, design, impressos e materiais digitais), são de
propriedade da criadora do Sistema Holocromos, a psicoterapeuta Muni Oliveira, e são
protegidos por direitos autorais nacionais e internacionais, e leis de propriedade
intelectual/ direitos de propriedade.
Cláusula 17ª. Estes Termos de Uso permitem que o ALUNO e usuário utilizem os
materiais do Holocromos apenas para seu uso pessoal e no atendimento terapêutico a
outras pessoas, após habilitado como terapeuta nos Módulos I e II do Sistema
Holocromos.
Cláusula 18ª. Se o ALUNO e usuário desejam fazer qualquer uso do material do
Holocromos para atividades que não estejam previstas nestes termos de uso, é preciso
que encaminhe sua proposta para análise, sujeitando-se à aprovação, através do envio
ao e-mail: contato@eadholocromos.com.br.

O ALUNO e usuário do sistema Holocromos, ao aceitar e continuar o seu acesso à
plataforma EAD HOLOCROMOS, concordam e aderem a todos os termos e condições do
presente contrato.

