
  TERMOS DE USO – FISIOCLUB 
 
 
Bem-vindo(a)!  
 
Este termo de uso rege seu acesso e uso para utilização da plataforma FISIOClub. 
 
IMPORTANTE LEMBRAR QUE AO UTILIZAR NOSSA APLICAÇÃO, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM ESTES 
TERMOS DE USO, RESPONSABILIZANDO-SE INTEGRALMENTE POR TODOS E QUAISQUER ATOS PRATICADOS. CASO 
VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS, VOCÊ NÃO DEVE 
UTILIZAR ESTA APLICAÇÃO. 
 
A aceitação deste Termo de Uso será feita quando for realizado o primeiro acesso à aplicação.  
 
Acesse a nossa Política de Privacidade que explica como as suas informações e dados serão coletados, usados, 
compartilhados e armazenados clicando aqui.  
 
 
1. QUEM SOMOS? 
O FISIOClub é uma plataforma online que traz a praticidade e rapidez que você procura para melhorar dores através 
de tratamentos e soluções imediatas. 
 

 
2. O QUE FAZEMOS 
Essa plataforma disponibiliza os seguintes serviços: 
• Tratamentos para diversas patologias  
    
• Soluções imediatas para resolver as dores incômodas que surgem no dia a dia.  
   
Criado com a expertise de Patricia Lacombe para você praticar quando e onde quiser. A praticidade que você procura, 
com a credibilidade de profissionais renomados que você precisa. 
 
3. COMO VOCÊ ACESSA? 
3.1. A navegação na aplicação FISIOClub com status de Usuário implica em aceitação total das condições expostas 
neste Termo de Uso, alertando que essas condições podem ser modificadas sem notificação prévia. 
3.2.  Para o seu acesso, poderemos solicitar informações pessoais, conforme descrito em nossa Política de 
Privacidade. 
3.3. Recomendamos que o USUÁRIO para ter acesso deverá ter 8 (oito) anos completos, no mínimo. No caso de 
menores de 18 (dezoito) e outras pessoas que necessitem de representação na forma da lei, estes devem estar 
devidamente representados ou assistidos, conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais. 
 
3.4. A utilização do FISIOClub é de uso pessoal e intransferível por se tratar de um produto personalizado de acordo 
com as queixas levantadas em avaliação dos pontos de dor. 
3.5. O acesso deverá realizado somente por você, titular de uma conta. Caso seja verificado irregularidade ou 
informações falsas pelo usuário, o acesso ou conta será automaticamente deletada.  
3.6. Em caso de suspeita de fraude, obtenção de benefício ou vantagem de forma ilícita, ou pelo não cumprimento 
de quaisquer condições previstas nestes Termos de Uso a FISIOClub reserva o direito de suspender ou cancelar, a 
qualquer momento, o seu acesso à aplicação, não sendo devido qualquer indenização a você, cabendo a nós o direito 
de promover ação de regresso, se necessário, pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas nestes Termos 
de Uso. 
 
 
 
 
 

http://www.fisioclub.com.br/app_resources/politica-privacidade.pdf
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4. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 
4.1. O usuário é exclusivamente responsável pelo uso da aplicação e deverá respeitar as regras destes Termos de 
Uso, bem como a legislação aplicável. 
4.2. O usuário garante a veracidade de todos os dados informados, sendo responsável manter as suas informações 
pessoais atualizadas. 
4.3. A FISIOClub não será responsabilizada por danos diretos ou indiretos que resultem de, ou que tenham relação 
com o acesso, uso ou a incapacidade de acessar ou utilizar a aplicação. 
4.4. É responsabilidade do usuário manter o seu login e senha seguros e fora do alcance de terceiros. Dessa forma, 
o usuário responsabiliza-se por todas as ações realizadas em sua conta. 
4.5. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da internet, a aplicação não se responsabiliza por 
interrupções ou suspensões de conexão, transmissões de computador incompletas ou que falhem, bem como por 
falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, 
hardware ou software.  
4.6. É responsabilidade do usuário manter o ambiente de seu dispositivo (computador, celular, tablet, entre 
outros) seguro, com o uso de ferramentas disponíveis para garantir segurança. 

 
 

5. PRIVACIDADE DOS USUÁRIO 
5.1. Nossa aplicação se compromete a processar suas informações e seus dados pessoais dos usuários em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) de acordo com sua Política de Privacidade. 
5.2. A Política de Privacidade é parte integrante e inseparável destes Termos de Uso. 
 

 
6. COMO SÃO FEITOS OS PAGAMENTOS (SE APLICÁVEL) 
6.1. Os pagamentos efetuados ao FISIOClub deverão ser realizados a partir do PagSeguro ou por meio de 
transferência bancária. 
6.2. A confirmação do pagamento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis e a liberação à plataforma somente em 

horário comercial após o evento da liberação bancária.  

6.3. Se houver a incidência de qualquer imposto, será informado ao usuário no ato da compra. Em caso de eventual 
recolhimento por parte da aplicação, a mesma explicita que repassará ao usuário no preço. 
6.4. Em casos de inadimplência, o FISIOClub entrará em contato com o paciente até a data de vencimento da 
próxima mensalidade. O acesso à plataforma ficará indisponível até a regularização do pagamento.  
6.5. Caso o USUÁRIO seja assinante da plataforma, deverá solicitar o cancelamento do pagamento diretamente 
pelo PagSeguro, conforme orientações obtidas nas FAQ e cessar toda e qualquer utilização do APLICATIVO. 
 
 
 
7. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE 
7.1. É possível que a aplicação possa conter links para sites e aplicativos de terceiros. Isso não implica, de maneira 
alguma, que a FISIOClub é responsável pelo seu conteúdo, precisão, políticas, práticas ou opiniões. Recomendamos 
leia os termos de uso e políticas de privacidade links para sites e aplicativos de terceiros que vier a visitar ou utilizar. 
 
8. QUAIS SÃO NOSSO DIREITOS?  
8.1. Todos os direitos relativos à FISIOClub e suas funcionalidades são de propriedade do Instituto Patrícia 
Lacombe. O Conteúdo é protegido pela lei de direitos autorais e de propriedade intelectual.  
8.2. É proibido usar, copiar, reproduzir, modificar, traduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, 
exibir, licenciar, vender ou explorar e fazer engenharia reversa do Conteúdo da FISIOClub sem o consentimento prévio 
e expresso da aplicação. Qualquer uso não autorizado do Conteúdo será considerado como violação dos direitos 
autorais e de propriedade intelectual. 
8.3. É proibido que o usuário faça o download de nosso conteúdo com o intuito de armazená-lo em banco de 
dados para oferecer para terceiro. Veda-se, também, que o conteúdo disponibilizado por nós seja usado para criar 
uma base de dados ou um serviço que possa concorrer de qualquer maneira com o nosso negócio. 
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9. SEGURANÇA 
9.1. O FISIOClub não mede esforços para garantir a privacidade e segurança da sua aplicação no ambiente da 
internet.  
 
10. ATUALIZAÇÕES DO TERMO DE USO 
10.1. Nossa empresa se reserva no direito de alterar esse Termo e Uso sempre que for necessário para garantir a 
funcionalidade, aprimoramentos e atualizações dos serviços oferecidos, não ficando obrigado a manter uma estrutura 
da aplicação. 
10.2. Nosso Termo de Uso sempre contará a indicação da data de atualização ou versão atual.  
 
 
11. NOSSA COMUNICAÇÃO 
Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor, entre em contato conosco por meio do e-mail 
dpo@patricialacombe.com.br 
 
12. LEI APLICÁVEL / FORO 
O Termo de Uso é regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.  Fica eleito o Foro da 
cidade de Campinas/SP, como o competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente 
documento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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