TERMOS DE USO DA PLATAFORMA NEXTIOS

Estes termos de uso (“Termos” ou “Acordo”) são as condições estabelecidas para o acesso, navegação e comercialização de produtos e
serviços na Plataforma de Marketplace da Nextios (“Plataforma”). Todo acesso, navegação e/ou comercialização de produtos e serviços
na Plataforma deverá ser feita em perfeita observância das Políticas de Serviços e Privacidade da Locaweb (“Políticas”) que é
periodicamente atualizada pela Nextios e pode ser encontrada acessando o link: https://www.locaweb.com.br/politicas/

Criação de Usuário
Cada pessoa física ou jurídica que deseje acessar a Plataforma, deverá criar seu respectivo usuário na Plataforma (“Usuário”). Este Usuário
será único, indivisível e intransferível, não podendo ser comercializado, emprestado ou cedido por qualquer meio e para qualquer fim que
não seja previa e expressamente permitido perla Locaweb.

Não será permitida a criação de usuários por menores de 18 anos, bem como aqueles considerados civilmente incapazes, de acordo com
o Código Civil Brasileiro. A criação de um Usuário por titular estrangeiro é permitida, aplicando-se às pessoas físicas e jurídicas estrangeiras
as solicitações de informações e documentos específicas.

Ao acessar a Plataforma para a criação de um Usuário, a pessoa física ou jurídica deverá: (i) fornecer as informações e/ou documentos
que sejam solicitados, conforme o caso, mantendo seus dados sempre atualizados; (ii) ler integralmente e aderir às Políticas do grupo
Locaweb; e (iii) estar ciente e expressamente consentir que tais dados possam ser disponibilizados à Nextios e terceiros que precisem
acessar tais dados, apenas na extensão de sua necessidade para uso para a Plataforma e em respeito às Políticas; e, se aplicável (iv)
celebrar o contrato de compra e venda de produtos e serviços na Plataforma (“Contrato”).

O Usuário declara, ainda, que é responsável perante a NEXTIOS por quaisquer danos causados em decorrência (i) da violação de suas
obrigações descritas nos documentos acima citados; ou (ii) da violação de qualquer direito dos Titulares de Dados.
IMPORTANTE: O contrato de compra e venda de produtos e serviços na Plataforma não estabelece a obrigação de qualquer pagamento
ou compra de produtos e serviços, mas predetermina os termos e condições jurídicas para a comercialização de produtos e serviços na
Plataforma.

Senhas
A senha de acesso à Plataforma pelo Usuário é individual e intransferível. Em caso de esquecimento da senha de acesso, seu titular
deverá utilizar os recursos providos pela Plataforma para a recuperação de senha. Em caso de perda da senha pelo Usuário ou utilização
indevida por terceiros, o titular deverá imediatamente informar à Locaweb por escrito para que a Locaweb cesse o uso indevido e possa
evitar danos, fica reforçado que é de exclusiva responsabilidade do Usuário a definição da política de privacidade da senha, uma vez que
a contratada não possui qualquer ingerência sobre a disponibilização da utilização da senha inicialmente fornecida.

A posse da senha dará a quem a detiver não só amplos poderes de gerenciamento e contratação de produtos e serviços pela Plataforma,
mas também amplos poderes de alterar eletronicamente a própria senha. Assim, o Usuário deve mantê-la em sigilo e inacessível a
terceiros.

Apenas o endereço eletrônico de “e-mail” cadastrado pelo Usuário receberá a senha de administração e suas eventuais substituições e
alterações. Em caso de pedido de substituição do endereço eletrônico de e-mail para envio de senha, a NEXTIOS apenas o atenderá
mediante a apresentação, pelo solicitante, dos documentos que comprovem sua legitimidade para efetivação da solicitação.

Caso a NEXTIOS venha a detectar que a senha utilizada se encontra abaixo dos padrões mínimos de segurança recomendáveis, o com
possibilidade de expor a Plataforma ao risco de sofrer atuação de “hackers” e colocar em risco sua operacionalidade, ela comunicará o
Usuário, que deverá alterar a referida senha. Ficará, ainda, facultado à Nextios bloquear a utilização da senha insegura, independente de
prévio aviso ou notificação, persistindo o bloqueio até que as senhas sejam substituídas de forma satisfatória.
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Caso ocorra disputa pela posse do usuário e senha de acesso a Plataforma, o acesso a ela ficará bloqueado até que os interessados
cheguem a um acordo escrito e deem conhecimento do mesmo à NEXTIOS. Caracteriza-se disputa pela posse da senha de administração
justificadora de bloqueio da mesma o envio de mais de duas solicitações de substituição efetuados por pessoas legitimadas em prazo
igual ou inferior a 7(sete) dias corridos, além de qualquer outra que seja manifestada expressamente por qualquer das pessoas legitimadas
a pedir essa substituição.

IMPORTANTE: É expressamente proibido fornecer, emprestar ou compartilhar a senha de um Usuário com terceiros, podendo tal prática
resultar na exclusão do Usuário da Plataforma, bem como demais implicações (inclusive criminais) que podem recair àquele que se utiliza
de falsa identidade. A Locaweb não terá qualquer responsabilidade pelos danos que um Usuário venha a sofrer em caso de fornecimento,
empréstimo ou qualquer forma de compartilhamento de sua senha com terceiros.

Dados dos Usuários
O Usuário deverá responder pela veracidade das informações prestadas por ocasião do cadastro na Plataforma, com base nas quais serão
definidas as regras de relacionamento entre as partes contratantes, especialmente no que se refere à substituição de senha de
administração, sob pena de, em caso de dúvida ou contestação dessas informações, o acesso à Plataforma ser bloqueado até a supressão
das falhas de informação que permitam aferir documentalmente os pontos duvidosos ou questionados.

Todos os dados fornecidos por um usuário para uso na Plataforma serão protegidos de acordo com a legislação brasileira em vigor
aplicável, além do compromisso de segurança e privacidade estabelecido pela Locaweb por meio de suas Políticas.

É importante ressaltar que os dados das partes, sejam ou não pessoais (conforme Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira), serão
sempre tratados com responsabilidade e, quando o caso, com sigilo, devendo serem utilizados para a finalidade de prover a
comercialização de produtos e serviços na Plataforma.

Produtos e Serviços
Os produtos e serviços disponibilizados na Plataforma são de responsabilidade de seu fabricante / prestador de serviços. É importante
que o Usuário verifique as informações técnicas e comerciais detalhadas que cada produtos ou serviços contém conforme estiverem na
Plataforma. Informações como a manutenção oferecida para um produto, seu SLA (níveis de serviço), garantia, entre outras, serão
aquelas que estiverem disponíveis na Plataforma no ato da compra pelo Usuário.

A compra de qualquer produto ou serviço na Plataforma somente será possível se: (i) a pessoa física ou jurídica tiver criado devidamente
seu Usuário; e também; (ii) no ato de confirmação da compra, sejam corretamente realizados os Procedimentos de Compra.

O Usuário com perfil de acesso para realizar a compra de produtos e serviços na Plataforma, caso atue em nome de pessoa jurídica,
declara que obtém para todos os fins de direito, poderes para assumir direitos e obrigações em nome da referida pessoa jurídica,
respondendo civil e criminalmente, na hipótese de danos a NEXTIOS, decorrentes de práticas indevidas neste sentido.

Limitação de Responsabilidade
A Locaweb é a provedora da Plataforma, não sendo diretamente responsável pela venda de produto ou prestação de qualquer serviço
oferecido na Plataforma, exceto quando expressamente estiver identificada na Plataforma como responsável pela comercialização de
determinado produto ou serviços. Deste modo, a Locaweb não poderá ser responsabilizada por qualquer desconformidade entre produto,
serviços, preço, performance ou outras divergências ou conflitos entre o Usuário e a empresa que disponibilizar o produto ou serviços
para comercialização na Plataforma.

Vigência
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Estes termos vigorarão por prazo indeterminado e são aplicáveis a todos aqueles que tenham concretizado a criação de um perfil de
Usuário, nos termos deste Acordo. Estes Termos deixarão de ser aplicáveis: (i) àqueles que solicitem a expressamente a exclusão de seu
perfil de Usuário; (ii) àqueles que descumprirem este Acordo e tiverem seu perfil excluído; ou (iii) em caso de término antecipado do
Contrato.

Estes Termos serão periodicamente revistos e alterados pela Locaweb para uma maior segurança e comodidade do Usuário na utilização
da Plataforma Locaweb, devendo os Usuários manterem-se atualizados.
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