
TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE PARCERIA COM
AGÊNCIAS

Estes Termos e Condições do Programa de Parceria com Agências se aplicam à parceria
comercial para divulgação, pela Empresa Parceira, dos serviços prestados pelo OLIST
Serviços Digitais (inscrito no CNPJ sob nº 18.552.346/0001-68) (“OLIST”), doravante
denominado OLIST, direcionada aos respectivos clientes e/ou usuários da plataforma de
serviço da Empresa Parceira, assim como a definição do sistema de comissionamento da
Empresa Parceira pelo OLIST.

1. DEFINIÇÕES
1.1. Definições. Para a correta e adequada interpretação desta Parceria, e além das
demais definições indicadas ao longo dos presentes Termos e Condições, fica definido que:

i. “Ativação”: Ato pelo qual a indicação de um Cliente da Parceira é
aprovada na Plataforma Olist, conforme os Termos de Uso do Olist
passando aquele a ter acesso à Plataforma Olist, para o fim de realizar
vendas de produtos;

ii. “Carteira de Usuários Ativados”: É o conjunto de todos os
Usuários Ativados que a Empresa Parceira indicou para utilização da
Plataforma Olist;

iii. “Cliente da Parceira”: Clientes e/ou usuários de serviços da
Empresa Parceira;

iv. “Empresa Parceira”: Pessoa jurídica que aceitou os Termos e
Condições estabelecidas no “Programa de Parceria com Agências” do
Olist;

v. “Termos de Uso do Olist”: Termos e Condições de Uso do Portal
e Serviços do Olist disponível em: https://olist.com/termos-de-uso, os
quais não se confundem com os presentes Termos;

vi. “Termos”: Os Termos e Condições do Programa de Parceria com
Agências;

vii. “Olist Store”: é um software online de computador operado em
plataforma Web, desenvolvido e de integral propriedade do Olist,
distribuído e comercializado sob a modalidade SaaS (Software como
serviço), não customizável, destinado ao uso pelos usuários para
gerenciamento integrado de produtos, estoques, vendas, trocas,
devoluções, cancelamentos, entregas, pagamentos e atendimento ao
cliente, cujos direitos de uso são descritos nos Termos de Uso do Olist;

viii. “Olist Shops”: é um provedor de conteúdo que oferece aos
anunciantes a oportunidade de publicar, vincular, armazenar,
compartilhar e disponibilizar determinadas informações, textos, gráficos
ou outros materiais, o qual é distribuído sob a modalidade SaaS
(Software como serviço), cujos direitos de uso são descritos nos Termos
de Uso do Olist Shops disponível em:
https://www.olistshops.com/termsofservice/pt;

1

https://olist.com/termos-de-uso
https://olist.com/termos-de-uso/


ix. “Plataforma Olist”: é plataforma disponibilizada pelo Olist ao
mercado, incluindo tanto as soluções Olist Shops quanto Olist Store;

x. “Página de Acesso Exclusivo”: Página de Acesso exclusivo para
uso e cadastro dos Clientes da Parceira pela Empresa Parceira;

xi. “Site”: A página da internet www.olist.com e páginas relacionadas;

xii. “Usuário Ativado”: para fins destes Termos, é o Cliente da
Parceira que aceitou as condições estabelecidas nos Termos de Uso do
Olist e foi ativado na Plataforma Olist;

xiii. “Valor Total das Vendas”: significa o valor total de GMV obtido
por um Usuário Ativado, o que inclui (i) o valor bruto de venda e (ii) o
frete do produto.

2. ACEITAÇÃO
2.1. Objeto. Os presentes Termos e Condições do Programa de Parcerias com Agências
regulamentam a relação de parceria entre o Olist e a Empresa Parceira para divulgação, pela
Empresa Parceira, dos serviços prestados pelo Olist, direcionada aos respectivos clientes
e/ou usuários de serviços da Parceira (“Clientes da Parceira”), assim como a definição do
sistema de comissionamento da Parceira pelo Olist (“Parceria”).

2.2. Aceite. O estabelecimento da Parceria e, como consequência, o uso e cadastro na
página de acesso exclusiva criada especificamente para cada Empresa Parceira acessível pelo
site (“Página de Acesso Exclusiva”) para cadastro de Clientes da Parceria e demais
informações sobre a Parceria disponível também mediante acesso na da plataforma online
(“Plataforma Olist”) e por outros meios disponibilizados pelo Olist estão sujeitos aos
Termos. Ao acessar o Site e se cadastrar para uso do Programa de Parceria com Agências e
na Página de Acesso Exclusivo, a pessoa elegível, conforme regulado por estes Termos,
assume e aceita, de forma irrevogável e irretratável, automaticamente todos os seus termos
e condições, sendo, portanto, chamada de Empresa Parceira.

2.3. Demais Termos de Uso. Os Termos estabelecem e regulam a relação contratual
entre o Olist, proprietária do Site e Plataforma Olist, e as Empresas Parceiras, além de
outras instruções e regulamentos especiais levados a conhecimento da Empresa Parceira
pelo Olist e/ou publicados no Site (www.olist.com) e/ou Plataforma Olist, que deverão ser
interpretados em harmonia com os presentes Termos.

2.4. Alteração dos Termos. O Olist poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos
visando seu aprimoramento e melhoria dos serviços prestados, extinção e/ou criação de
novos serviços. Os novos Termos entrarão em vigor a partir da sua publicação no Site
(www.olist.com), a qual será informada à Empresa Parceira, que deverá ler e aceitá-los para
prosseguir.

2.5. Desacordo com os Termos. Caso a Empresa Parceira não concorde com os novos
Termos, deverá comunicar o Olist por e-mail (cancelarparceria@olist.com). Nesse caso, o
vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja valores em aberto ou qualquer
outra pendência. Não havendo manifestação quando da notificação, entender-se-á que a
Empresa Parceira aceitou os novos Termos e o contrato continuará vinculando as partes.

2.6. Termo de Uso do OLIST. O acesso ao Site e a Plataforma geral entre outros
serviços da Plataforma Olist está sujeito a condições de uso presentes no Termos de Uso
do Olist, bem como em outros termos específicos complementares disponibilizados na
Plataforma e Site, os quais tanto o Cliente da Parceria como a Empresa Parceira terá prévio
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acesso e, na continuidade de acesso da Plataforma, Site e Página de Acesso Exclusivo e
demais serviços do Olist pelo Cliente da Parceira, gerará sua ciência e concordância tácita.
As regras de ciência, atualização, alteração, cancelamento, descontinuidade e qualquer outra
questão dos termos de uso específicos, seguirão as regras gerais presentes nestes Termos, os
quais o Cliente da Parceria deverá aceitar para ter o seu cadastro ativado (“Usuário
Ativado”).

2.7. Conteúdo. Todo o acesso à Plataforma pressupõe a incondicional aceitação da
Empresa Parceira aos Termose demais termos específicos que regulam o seu uso, além das
demais instruções fornecidas pelo Olist, não podendo a Empresa Parceira, Cliente da
Parceria ou Usuário Ativado, recusar-se do seu conteúdo alegando ignorância quanto a seus
termos ou eventuais modificações.

2.8. Canais de Atendimento. O Olist disponibiliza os seguintes Canais de
Atendimento às Empresas Parceiras: sacparceria@olist.com, para dúvidas, sugestões e
reclamações a respeito da Conta/Plataforma.

3. COMERCIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Usuários e Território. A Empresa Parceira compromete-se a abordar todos os
Clientes da Parceira, sem garantia de exclusividade, de forma que o Olist e outros
parceiros comerciais poderão proceder diretamente ou indiretamente, por meio de terceiros,
à comercialização dos serviços a usuários atendidos pela Empresa Parceira, sem que seja
devido qualquer pagamento, indenização ou comissão. A Empresa Parceira pode manter
outras relações de parceria similares, desde que não ofereça aos Clientes da Parceira
qualquer serviço ou plataforma concorrente ao Olist.

3.2. Cadastro de Usuários na Plataforma Olist. A Parceira terá acesso a uma Página
de Acesso Exclusivo na Plataforma Olist, na qual adicionará os dados dos Clientes da
Parceira que decidam contratar os serviços, da seguinte forma:

3.2.1. O Cliente da Parceira interessado em utilizar os serviços da plataforma
“Olist Store”, preenche um formulário na Página de Acesso Exclusivo para
cadastro e operação no Olist;

3.2.2. Após análise pelo Olist dos documentos e dados apresentados pelo
Cliente da Parceira, o Olist definirá se o Cliente da Parceira será recusado por
violar políticas internas do Olist ou aprovado, caso em que haverá a Ativação,
passando a ser Usuário Ativado e poderá efetivar vendas de produtos;

3.2.3. Uma vez ativado, todas as vendas realizadas por tais Usuários Ativados
passarão a ser contabilizadas para fins de pagamento do comissionamento, nos
termos da Cláusula 4, abaixo.

3.3. Cadastro de Usuários Existentes. No momento do cadastro do Cliente da
Parceira, a Plataforma Olist irá avaliar se tal pessoa já consta na base de clientes do Olist,
caso em que a Empresa Parceira será informada de tal fato e tal cliente não será incluído
como Usuário Ativado para os fins destes Termos, podendo o Olist assumir o contato com
tal cliente daquele momento em diante sem direito a remuneração ou indenização à
Empresa Parceira.

3.4. Despesas da Parceira. Os serviços são prestados pela Empresa Parceira à sua
conta e risco, de forma que todas as despesas que a Empresa Parceira possa ter, em
decorrência desta Parceria, principalmente aquelas para a divulgação dos serviços prestados
pelo Olist, são de sua única e integral responsabilidade, não respondendo o Olist por
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quaisquer débitos, dívidas, promessas de pagamentos e afins que a Empresa Parceira
assumir.

4. SISTEMA DE COMISSIONAMENTO
4.1. Comissionamento. A Empresa Parceira fará jus ao recebimento de um
comissionamento variável com base na quantidade de produtos vendidos pela Carteira de
Usuários Ativados utilizando a Plataforma Olist. Tal comissionamento será devido
exclusivamente durante a vigência da Parceria, sempre observada à Cláusula 4.2, em
percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o Valor Total das Vendas da Carteira de
Usuários Ativados.

4.1.1. Será devido comissionamento exclusivamente em relação aos Usuários
Ativados que se encontrem adimplentes com as mensalidades do plano
contratado junto à Plataforma Olist;

4.2. Direito de Recebimento de Comissionamento. O comissionamento aplica-se a
vendas realizadas dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da Ativação do cadastro de cada Usuário Ativado perante a Plataforma Olist, ou seja,
mesmo que o Usuário Ativado continue realizando vendas após este período, não será
devido nenhum comissionamento à Parceira, de mesma forma nos casos em que o
Usuário Ativado venha a realizar vendas de produtos somente após os seis meses.

4.3. Prazo de Pagamento. A comissão será paga mensalmente, considerando, para fins
de cálculo, o Valor Total das Vendas por mês da Carteira de Usuários Ativados vinculados à
Empresa Parceira, e demais critérios elegíveis para comissionamento ocorridas entre o
primeiro e último dia de cada mês. A Parceira fará jus ao recebimento dos valores dentro de
até 20 (vinte) dias do último dia do mês de referência, de forma que o Olist irá apurar os
valores devidos até o final do mês subsequente ao mês de referência, solicitará a emissão da
Nota Fiscal Eletrônica e agendará o pagamento para o mês subsequente em até 15 (quinze)
dias do recebimento da NF-e, nos termos abaixo.

4.3.1. O comissionamento será pago à Parceira somente após o efetivo
recebimento do valor pelo Olist, não sendo devido comissionamento por
pagamentos vincendos ainda que contratados (por exemplo, em caso de
pagamento parcelados ou contratações anuais com pagamento recorrente
mensal).

4.4. Dados Bancários. Após o aceite e cadastro da Empresa Parceira no Programa de
Parceria com Agência, o Olist entrará em contato para obtenção dos dados bancários para
recebimento de seus créditos devidos pelo sistema de comissionamento acordado entre as
Partes, valendo o comprovante de transferência como comprovante de pagamento.

4.4.1. O pagamento dos créditos devidos pelo sistema de comissionamento
acordado entre as Partes será realizado mediante a emissão de respectiva Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) de prestação de serviços pela Empresa Parceira;

4.4.2. Os impostos e encargos gerados à Parceira, em decorrência da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e), serão de sua exclusiva responsabilidade;

4.4.3. O prazo para pagamento dos créditos decorrentes do sistema de
comissionamento será de no máximo 30 (trinta) dias após a emissão da Nota
Fiscal (NF-e).

4.5. Proibição de Emissão de Títulos de Crédito. Fica expressamente vedado à
Parceira a emissão de qualquer espécie de título de crédito contra o Olist, sob pena
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de aplicação da cláusula penal prevista nestes Termos, sem prejuízo de indenização
suplementar.

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Obrigações da Empresa Parceira. A Empresa Parceira se obriga a:

i. Divulgar as plataformas de serviços “Olist Store” e “Olist
Shops”, de titularidade do Olist, aos clientes e/ou usuários da Parceira;

ii. Respeitar a Política de Privacidade do Olist, Termos de Uso do
Olist e Políticas de Compliance do Olist, no que aplicável;

iii. Respeitar integralmente as leis de proteção de dados pessoais, em
especial a Lei nº 13.709/2018, aplicáveis às operações desta Parceria,
obrigando-se, ainda, a não tratar e/ou compartilhar com terceiros
qualquer pessoal dado oriundo desta relação além da hipótese da
execução da própria Parceria;

iv. Respeitar integralmente as legislações nacionais e internacionais,
quando aplicável, de prevenção à corrupção, especialmente a Lei n.
8.429/1992 e 12.846/2013, assim como seus regulamentos, obrigando-se
ao estrito cumprimento da lei por si, seus sócios, administradores e
colaboradores, diretos ou indiretos;

v. Não realizar cobranças dos serviços fornecidos pelo Olist
diretamente aos Usuários Ativados que tenham realizado ativação
junto às plataformas de serviços do Olist;

vi. Quando solicitado, participar de iniciativas do Olist visando ao
recebimento de créditos referentes à comercialização de serviços não
paga, total ou parcialmente, obtendo os documentos necessários ou
indicando profissionais capacitados para promover a cobrança dos
valores devidos;

vii. Não efetuar quaisquer cobranças de valores adicionais ao
sistema de comissionamento, burlando-o ou recebendo qualquer
vantagem indevida dos Usuários Ativados;

viii. Não realizar treinamentos, sem a devida autorização, a
clientes e possíveis clientes, Usuários Ativados ou não, em nome do
Olist, cobrar por eles ou, ainda que autorizado, deixar de informar
que os treinamentos são gratuitos e facultativos;

ix. Não oferecer ou facilitar qualquer modalidade de suporte a
Usuários Ativados, eis que se trata de prerrogativa exclusiva do
Olist e de seus profissionais;

x. Devolver, terminando o prazo de vigência desta Parceria, todo o
material promocional que lhe tiver sido entregue pelo Olist,
independentemente de qualquer notificação;

xi. Responsabilizar-se por todos os dados e informações
oferecidos aos Usuários Ativados, respondendo por eventuais
falsidades ou irregularidades apresentadas;
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xii. Responsabilizar-se por todos os dados e informações
fornecidas pelos Usuários Ativados, frente o Olist, no caso de
irregularidades ou informações incompletas; e

xiii. Não utilizar a marca do Olist para outros fins que não para
o cumprimento do objeto da presente Parceria,
responsabilizando-se por qualquer ato que prejudique a imagem do
Olist, sempre zelando pelo bom nome do Olist, tomando todas as
providências necessárias para resguardar a boa reputação do Olist
e das marcas que os distinguem.

5.1.1. Extensão da Obrigação. A Empresa Parceira deverá
responsabilizar-se integralmente por todos os atos e omissões praticados
por seus representantes legais, por seus empregados e quaisquer pessoas
atuando em seu nome, independentemente de culpa, devendo indenizar
o Olist todas as perdas e danos por ela suportados caso seja diretamente
responsabilizada, incluindo lucros cessantes, bem como
responsabilizar-se quanto ao recolhimento dos valores tributários e
previdenciários devidos.

5.1.2. Limites de Atuação. É vedado à Empresa Parceira contrair,
modificar ou extinguir obrigações em nome do Olist sem sua prévia
autorização por escrito, sendo ineficazes em relação ao Olist quaisquer atos
da Empresa Parceira neste sentido. A prática de tais atos pela Empresa Parceira
autorizará o término da Parceria por justa causa por parte do Olist e implicará a
responsabilidade direta da Empresa Parceira em relação a terceiros.

1.1.1. Autorização de Uso de Marca. A Empresa Parceira declara, sob sua
inteira responsabilidade, ser o titular das marcas ou outro conteúdo protegido
pela direito de propriedade intelectual, seja autoral ou industrial, enviados ao
Olist para a criação da Página de Acesso Exclusivo, e desde já autoriza o Olist a
reproduzir, total ou parcialmente, tal marca e logomarca para a única e exclusiva
finalidade de cumprir fielmente o objeto da presente Parceria,
responsabilizando-se por qualquer ato que prejudique a imagem do Olist,
tomando todas as providências necessárias para resguardar a boa reputação do
Olist.

5.2. Obrigações do Olist. O Olist se obriga a:

i. Criar, publicar, disponibilizar e gerenciar a Página de Acesso
Exclusivo, contendo as logomarcas das Partes, para a realização do
cadastramento nas plataformas Olist dos Clientes da Parceira, conforme
indicam os presentes Termos;

ii. Apresentar relatórios de faturamento dos Usuários Validados,
para fins de apuração do valor de comissionamento devido à Empresa
Parceira; e

iii. Efetuar o pagamento da comissão mensal da Empresa Parceira,
conforme os presentes Termos.

6. PRAZO E RESCISÃO
6.1. Prazo. O prazo de duração da presente Parceria é indeterminado, sempre
respeitadas as condições de elegibilidade previstas nestes Termos.
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6.2. Resilição Unilateral. Qualquer das Partes poderá, imotivadamente e a qualquer
tempo, solicitar a resilição da presente Parceria mediante simples comunicação via e-mail,
caso seja enviado pelo Olist à Empresa Parceira e dos e-mails indicados no item 2.8, caso
seja enviado pela Empresa Parceira ao Olist, tendo como título: “RESCISÃO CONTRATO
PARCERIA COMERCIAL [NOME DA EMPRESA PARCEIRA] OLIST”, sem que isso
implique em indenização de qualquer natureza de parte a parte. O Olist terá o prazo de até
10 (dez) dias para efetivar e formalizar o desligamento na Plataforma Olist.

6.3. Resolução por Culpa. O Olist poderá resolver a presente Parceria, sem prévio
aviso e sem a necessidade de denúncia, caso detectar, por qualquer meio, e sem prejuízo de
eventuais medidas administrativas ou judiciais, que a Empresa Parceira tenha descumprido
qualquer item dos presentes Termos.

6.3.1. Nesta hipótese, a Empresa Parceira não fará jus ao recebimento
de qualquer valor de comissionamento, ainda que vencido, e
independentemente do prazo restante de comissionamento por cada
Usuário Ativado, dando-se quitação plena e automática ao Olist.

6.4. Atendimento aos Usuários Ativados. A resolução ou resilição desta Parceria não
impede o Olist de continuar prestando seus serviços aos Usuários Ativados, bem como de
realizar a ativação de novos clientes, sejam ou não Clientes da Parceira.

7. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
7.1. Confidencialidade. As Partes se comprometem a manter a confidencialidade dos
termos e condições e a não divulgar ou tornar públicos os termos e condições da presente
Parceria sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte. Ainda, cada uma das Partes
se comprometem a manter a confidencialidade de não divulgar a nenhum terceiro qualquer
informação conhecida das outras Partes com relação às operações aqui contempladas,
exceto por qualquer informação que (a) seja ou se torne de domínio público, (b) já seja
conhecida pela Parte que receber tal informação na ocasião de sua divulgação pela outra
Parte ou (c) tenha sido recebida de forma legítima por quaisquer das Partes de terceiros que
não estejam sujeitos a nenhuma obrigação de confidencialidade com relação às outras
Partes. As Partes comprometem-se, ainda, por si próprias e por seus respectivos acionistas,
conselheiros, diretores, empregados, consultores e Parceiras, a não usar qualquer
informação confidencial, salvo para os fins desta Parceria.

7.2. Prazo. A obrigação de confidencialidade prevista neste item permanecerá em
vigor pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de cadastro na Página de Acesso
Exclusivo.

7.3. Privacidade de Dados. A Parceira declara ciência e concordância com a Política de
Privacidade do Olist, disponível em https://olist.com/politica-de-privacidade/,
obrigando-se a respeitá-la, assim como as leis de proteção de dados pessoais aplicáveis ao
objeto do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira
aplicável, em especial as Leis nº 12.965/2014 e 13.709/2018.

7.4. Além das disposições previstas na Política de Privacidade do Olist, a Parceira
expressamente declara que somente tratará os Dados Pessoais fornecidos pelo Olist
conforme finalidades especificadas no Item 4 da referida Política.

7.5. Em razão deste Acordo de Parceria Comercial, a Parceira poderá realizar o
Tratamento dos Dados Pessoais dos Titulares em nome do Olist, na qualidade de
operadora. Em tal hipótese, a Parceira declara e garante que:
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a) informará, instruirá e fará com que os seus colaboradores, diretores, prepostos ou
contratados (“Colaboradores”) cumpram as Leis de Proteção de Dados, assim como
as obrigações impostas à Parceira nesta Cláusula com relação ao Tratamento dos
Dados Pessoais e mantenham os Dados Pessoais em sigilo, salvo de outro modo
exigido por lei, observando todas as condições do Aditivo e Política de Privacidade,
inclusive na hipótese de os Colaboradores da Parceira terem acesso direto a
qualquer sistema (on-line ou não) do Olist que possam conter os Dados Pessoais;

b) não fornecerá ou compartilhará, em qualquer hipótese, os Dados Pessoais com
terceiros, salvo se expressamente solicitado pelo Olist, estritamente para fins de
atendimento de legislação aplicável;

c) notificará, imediatamente o Olist, sobre qualquer reclamação ou pedido de acesso,
por qualquer pessoa e/ou autoridade governamental, aos Dados Pessoais recebidos
e, ainda, colaborará com o Olist, mediante solicitação deste, no cumprimento das
obrigações do Olist, de responder a solicitações e reivindicações feitas ao Olist pelo
Titular e/ou autoridade governamental, a respeito de Dados Pessoais cujo
Tratamento seja realizado Parceira

d) mediante solicitação do Olist, promoverá a alteração, correção, eliminação,
fornecimento direto de acesso, se for o caso, anonimização ou, ainda, realizará a
portabilidade para terceiros de Dados Pessoais e garantirá que todos os Dados
Pessoais que forem objeto de Tratamento estejam precisos e atualizados;

e) informará ao Olist sobre qualquer incidente de segurança em até 48 (quarenta e
oito) horas, contadas do momento em que tomou conhecimento, por quaisquer
meios, do respectivo incidente;

f) realizará o Tratamento dos Dados Pessoais apenas e estritamente de acordo com as
instruções do Olist e não utilizará os Dados Pessoais em seu próprio benefício e
tampouco tomará qualquer decisão relacionada ao Tratamento que seja incompatível
com o escopo do Aditivo, Termos de Uso e Política de Privacidade;

g) abster-se-á de conservar Dados Pessoais que excedam as Finalidades de tempos em
tempos;

h) excluirá, de forma irreversível, os Dados Pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitação do Olist a qualquer momento, salvo conforme determinado
por lei ou ordem judicial;

i) fornecerá todo e qualquer documento, quando solicitado pelo Olist, que demonstre
conformidade com as Leis de Proteção de Dados;

j) tomará medidas razoáveis para assegurar a confiabilidade dos seus Colaboradores
que poderão ter acesso, ou serem envolvidos, no Tratamento dos Dados Pessoais,
garantindo a privacidade dos Dados Pessoais e mantendo um controle rigoroso
sobre o acesso aos Dados Pessoais;

k) informará e cooperará com o Olist em caso de medidas judiciais ou extrajudiciais,
incluindo qualquer disputa, reivindicação ou investigação relacionada ao Tratamento
dos Dados Pessoais pela Parceira;

l) garantirá que todos os Dados Pessoais se mantenham corretos e atualizados; e
m) informará ao Olist os dados de contato de seu Encarregado.

7.6. Mediante solicitação do Olist, ou em caso de rescisão, expiração ou término
contratual, por qualquer motivo, a Parceira cessará o Tratamento, inclusive qualquer uso dos
Dados Pessoais; e (b) devolverá ao Olist ou destruirá (a critério do Olist) todos os Dados
Pessoais e todas as cópias destes, devendo certificar tal destruição por escrito, exceto se a
Parceira for obrigada a manter cópia de determinados Dados Pessoais estritamente em
virtude de lei.
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7.7. A Parceira não poderá subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito do Olist. Caso o Olist autorize a subcontratação, a
Parceira será responsável pelos atos e omissões de seus subcontratados e de qualquer outra
pessoa a quem o Tratamento dos Dados Pessoais ou o cumprimento de suas obrigações
contratuais tiver sido delegado. A Parceira deverá impor obrigações contratuais a seus
subcontratados que sejam no mínimo comparáveis às obrigações impostas à própria
Parceira nos termos previsto neste instrumento.

8 RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS
8.1. Responsabilidade por Vínculo. A Empresa Parceira se responsabiliza, em caráter
exclusivo, pelos vínculos societários e/ou empregatícios e pelas obrigações de ordem
trabalhista, previdenciária e securitária de seus representantes legais, sócios, empregados ou
outros profissionais que venham a atuar dentro do escopo desta Parceria, bem como por
todos os encargos sociais relacionados. Para todos os fins de direito, fica desde já
estabelecido entre as Partes a inexistência de qualquer vínculo, seja de que natureza for,
entre as Parceiras legais, sócios, empregados ou outros profissionais da Parceira e o Olist.

8.2. Indenidade. Na hipótese de propositura de Reclamação Trabalhista contra o Olist,
promovida por representantes legais, sócios, empregados ou outros profissionais da Parceira
que venham a atuar dentro do escopo desta Parceria, a Empresa Parceira se compromete,
em sede de contestação, a requerer a exclusão do Olist da lide, em virtude de sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda trabalhista.

8.2.1. Compensação por Danos. A Empresa Parceira se obriga a efetuar
o ressarcimento de despesas incorridas pelo Olist no pagamento referente às
despesas processuais, honorários advocatícios, bem como outros custos
diversos, ocasionados pela propositura da ação trabalhista por representantes
legais, sócios, empregados ou outros profissionais da Empresa Parceira.

8.3. Cumprimento da Legislação. A Empresa Parceira obriga-se a pagar pontualmente
os salários de seus empregados, bem como tributos, contribuições e encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço prestado
pelos seus empregados na execução da presente Parceria.

8.4. Documentação Comprobatória. O Olist se reserva no direito de solicitar
periodicamente documentos comprobatórios da regularidade trabalhista da Empresa
Parceira, documentos os quais incluem, exemplificativamente: cópias da CTPS, ficha de
registros e relação de empregados, recibos de pagamento de salário, controles de jornada,
comprovantes de recolhimentos previdenciários, fundiários e sindicais, ASOs, PPRA,
PCMSO.

8.5. Compensação de Créditos. Eventuais créditos que a Empresa Parceira possua
contra o Olist, em qualquer relação comercial e contrato entre as sociedades, poderão ser
compensados ou retidos a critério do Olist a título de indenização por prejuízos sofridos ou
como forma de garantir a compensação em eventual condenação do Olist decorrente de
reclamatórias trabalhistas ou multas administrativas a esta impostas e decorrentes da
prestação dos serviços ora contratados.
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Vinculação. Estes Termos obrigam cada uma das Partes e seus respectivos
sucessores. Nenhuma das Partes poderá ceder esta Parceria sem o consentimento prévio e
por escrito da outra Parte.

9.2. Omissão ou Tolerância. Qualquer omissão ou tolerância do Olist quanto à
exigência do fiel cumprimento dos termos e condições deste instrumento ou quanto ao
exercício das prerrogativas dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem
afetará o direito de a Parte exercê-lo a qualquer tempo. As condições da presente Parceria
somente poderão ser modificadas conforme disposto no item dos presentes Termos.

9.3. Notificações. Todas as comunicações entre as Partes devem ser feitas mediante
correspondência eletrônica. Para o Olist, as notificações deverão ser realizadas para os
endereços eletrônicos indicados na Cláusula 2.9; para a Empresa Parceira, será o e-mail
cadastrado na Página de Acesso Exclusivo. As notificações serão consideradas válidas desde
que seguidas do envio de notificação física ao endereço das Partes. Eventual alteração de
endereço ou de e-mail deverá ser informada à outra Parte, sob risco de validade da entrega
da notificação enviada a endereço anterior.

10. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
10.1. Foro. As Partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba para resolver eventuais dúvidas decorrentes destes Termos em detrimento de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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