Aplicativo de sorteio Facíleme

Instalando o aplicativo.

Acessando o seu painel administrativo, clique em “Aplicativos Disponíveis”.

Instalando o aplicativo.

Você será direcionado a tela acima, após isso, clique em “instalar aplicativo”.

Instalando o aplicativo.

O Facebook lhe questionará se permite o acesso do aplicativo. Clique em ok.

Instalando o aplicativo.

Você será direcionado para esta tela, o que significa que o aplicativo foi instalado.
Para criar um sorteio clique no botão verde “Criar primeiro sorteio”.

Criando um sorteio.

Agora você deve preencher os dados referentes ao sorteio que será criado.
Estipulando informações e também o regulamento do mesmo.

Criando um sorteio.

Ao final do cadastro terá assim como no app de formulário ou no app de loja, a
possibilidade de criar os campos para cadastro, escolhendo quais informações
são necessárias captar.

Opções de campos.
Texto simples

Opções de campos.
E-mail

Opções de campos.
Texto Grande

Opções de campos.
Opções

Opções de campos.
Opções em linha

Opções de campos.
Múltiplas escolhas

Localizando o aplicativo.

O aplicativo estará disponível assim como a loja e o app de formulário em sua Fan
Page com o ícone de sorteio como na imagem acima.

Utilizando o aplicativo.

Você tem a possibilidade de criar um Fan Gate, assim as pessoas precisarão curtir a
página para acessar o aplicativo de sorteio.
*Esta é uma tela ilustrativa e um sorteio somente de exemplo

Utilizando o aplicativo.

Após curtir. O seu formulário
de sorteio terá a seguinte
aparência.
*Esta é uma tela ilustrativa e um sorteio
somente de exemplo

Acessando os dados cadastrados.

Entrando novamente eu seu painel administrativo de sorteio, você
visualizará todos os sorteios de sua loja e clicando em editar poderá
visualizar os participantes e editar informações. E em realizar sorteio
você sorteará o vencedor, este será notificando no “mundinho” de
notificações do Facebook dele.

Acessando os dados cadastrados.

Listagem de todos os participantes de seu sorteio.

Acessando os dados cadastrados.

Clicando em visualizar poderá verificar todas as informações cadastradas pelo
cliente no aplicativo de sorteio.

Termos de Uso do Aplicativo.
1 - DEFINIÇÕES
1.1– FACÍLEME SORTEIO: É um aplicativo web que viabiliza realização de promoções geradas,
através da forma de sorteio, pelo VENDEDOR na plataforma da rede social FACEBOOK. Mais
informações podem ser obtidas no sítio da internet em http://www.FACÍLEME.com.br
1.2 - PROMOTOR: É a pessoa física ou jurídica, maior e capaz, ofertante de promoções por
sorteios através do FACÍLEME SORTEIO, sendo o responsável por toda a promoção.
1.3 - PARTICIPANTE: É a pessoa física ou jurídica, usuária da plataforma FACEBOOK, adquirente
da promoção de um VENDEDOR, anunciados por meio do FACÍLEME SORTEIO.
1.4 - FACEBOOK: É a plataforma web para redes sociais disponível no sitio da internet em
http://www.facebook.com. O FACÍLEME SORTEIO não possui outra relação com o FACEBOOK
que não a utilização de sua plataforma aberta.
1.6 – WV_TODOZ: Entidade proprietária do aplicativo, inscrita no CNPJ sob o nº:
08.806.769/0001-03 e situada à Av. Morumbi, 8435 – sala 104, CEP: 04703-004, São Paulo – SP.
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2 – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 – O uso do Aplicativo FACÍLEME SORTEIO está sujeito aos termos e condições descritos abaixo. Qualquer uso constitui
consentimento do usuário em aceitar os seguintes termos e condições.
2.2 – A WV_TODOZ, detentora do aplicativo FACÍLEME SORTEIO e o FACEBOOK, não se responsabilizam pelos sorteios,
regulamentos, regras, registros, auditoria e entregas de prêmios decorrentes destes, feitos por terceiros utilizando o aplicativo
FACÍLEME SORTEIO.
2.3 – Todo e qualquer ônus gerado pela promoção, através de impostos, taxas, pagamentos a terceiros é de total
responsabilidade do PROMOTOR, não cabendo ao FACÍLEME SORTEIO o pagamento de tais.
2.4 – Toda promoção realizada não é, de maneira nenhuma, patrocinada ou administrada por ou em associação ao FACEBOOK
e ao FACÍLEME SORTEIO, mas sim pelo PROMOTOR, responsável por esta fanpage. Ao participar, você compreende que a
responsabilidade pela entrega de eventuais prêmios não é do FACEBOOK ou do FACÍLEME SORTEIO, mas sim da fanpage
organizadora da promoção.
2.5 – Os PARTICIPANTES ao participar de um sorteio declaram estar cientes desse termo de uso e do Regulamento e as
condições impostas pelas empresas ou pessoas que utilizam o aplicativo FACÍLEME SORTEIOS para promover sorteios em sua
FanPage.
2.6 – Ao se cadastrar, os PARTICIPANTES determinam voluntariamente que desejam fornecer os seus dados pessoais
requeridos para participação dos sorteios
2.7 – Qualquer dúvida ou divergência de informações sobre cada Sorteio seja na Descrição, Regulamento, quantidade de
prêmios ofertados, data e hora do sorteio, bem como limitações de região de abrangência para participação ou qualquer outra
informação ou problema na entrega são de total responsabilidade do PROMOTOR, administradores da FanPage em que foi
criado o sorteio.
2.8 – O uso do FACÍLEME SORTEIO pelo PROMOTOR implica na contratação de uma conta PREMIUM do FACÍLEME, no qual
o PROMOTOR pagará ao FACÍLEME o valor correspondente a R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês, no plano mensal, R$ 135,00
(cento e trinta e cinco reais) no plano trimestral ou R$ 210,00 (duzentos e dez reais) no plano semestral, o que equivale a R$
45,00 (quarenta e cinco reais) e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por mês, respectivamente, durante o período contratado e poderá
utilizar também os demais aplicativos disponibilizados.
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3 - PREMIAÇÃO
3.1 – É de responsabilidade do PROMOTOR, Administrador da FanPage verificar e validar se o(s) PARTICIPANTES
cumpriram todas as regras do regulamento e realizar o sorteio, através do botão “SORTEIO” do aplicativo, onde o
aplicativo gera uma lista com os dados cadastrados e ordena de forma aleatória, sorteando através do algoritmo de
ordem aleatória do MySQL, para dar chances reais a todos os participantes e publica automaticamente o vencedor na
página da promoção, além de avisar o vencedor por notificação do FACEBOOK. As demais formas de divulgação e
veiculação do vencedor é de responsabilidade do PROMOTOR.
3.2 – Caso o PROMOTOR queira, poderá exportar os dados dos PARTICIPANTES através de um arquivo .xls para
efetuar o sorteio da forma que melhor lhe convir. Eximindo o FACÍLEME SORTEIO de qualquer aviso e divulgação ao
vencedor.
3.3 – É de responsabilidade do PROMOTOR entrar em contato com o vencedor do sorteio para entrega do prêmio.
3.4 – Como é de responsabilidade do PROMOTOR a realização do sorteio através do aplicativo, e validação das regras, o
administrador da promoção poderá excluir o vencedor e gerar novos sorteios. Lembrando que o aplicativo notificará todos
os sorteados, apresentando na página do sorteio sempre o último vencedor.
3.5 – O FACÍLEME SORTEIO não se envolve em nenhum tipo de disputa decorrente de divergência sobre a validação ou
não do(s) Ganhador(es)
3.6 – O FACÍLEME SORTEIO pode a qualquer momento suspender e ou remover qualquer Sorteio e ou banir o uso do
aplicativo caso seja encontrado algum problema com o Sorteio como:
- Caso hajam regras com solicitações absurdas no seu Regulamento.
- O criador e ou o administrador não se identificar correntemente na criação do sorteio, como por exemplo não informar
endereço e telefone para contato.
- Os prêmios forem objetos em desacordo com as políticas de uso do FACÍLEME SORTEIO e FACEBOOK
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4 - PROIBIÇÕES
4.1 - Fica expressamente proibida o sorteio de:
- armas de fogo;
- narcóticos;
- tóxicos de qualquer tipo;
- produtos químicos de venda controlada;
- medicamentos ou outras drogas, bem como produtos aos quais se atribua efeitos terapêuticos de
qualquer natureza;
- produtos de roubo ou furto, bem como sem procedência legal;
- órgãos humanos;
- moedas e cédulas, falsificadas ou não;
- produtos de contrabando ou descaminho;
- produtos falsificados ou adulterados;
- explosivos;
- bilhetes de loteria;
- produtos e/ou serviços relacionados a prostituição;
- produtos e/ou serviços que violem ou auxiliem na violação de direitos autorais;
- produtos e/ou serviços que violem ou auxiliem na violação de leis de restrição à pirataria;
- produtos e/ou serviços que violem ou auxiliem na violação de proteção de software;
- produtos e/ou serviços que violem ou auxiliem na violação de marcas, patentes, modelos de
utilidade ou desenhos industriais;
- software embarcado (OEM);
- software ou códigos de programação maliciosos (vírus, malwares, ou outros que possam causar
danos a sistemas informáticos);
- segredos industriais, de negócios ou qualquer documento sigiloso;
- bens embargados ou afetados por alguma restrição de qualquer espécie;
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5 – SEGURANÇA
5.1 – O aplicativo FACÍLEME SORTEIO, da WV_TODOZ AGÊNCIA INTERATIVA LTDA, garante
segurança e privacidade de identidade aos internautas que dele fazem uso.
5.2 – O aplicativo FACÍLEME SORTEIO, tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à
segurança na proteção de dados, tendo instalado todos os meios e medidas técnicas ao seu
alcance para evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida
dos dados pessoais recolhidos. Não obstante, o usuário deve estar ciente de que as medidas de
segurança relativas à internet não são integralmente infalíveis. O aplicativo FACÍLEME SORTEIO,
reserva-se o direito de modificar a presente política para adaptá-la a alterações legislativas ou
jurisprudências, ou aquelas relativas às práticas comerciais.
6 –DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 – As comunicações entre o VENDEDOR e o FACÍLEME SORTEIO deverão ser feitas através do sitio
da internet em http://www.FACÍLEME.com.br/contato, fan page e chat online no FACEBOOK, e-mail:
atendimento@FACÍLEME.com.br, e telefone.
6.2 – Em caso de descumprimento das disposições deste termo, a FACÍLEME SORTEIO poderá
suspender os serviços ou até mesmo cancelar definitivamente o cadastro do PROMOTOR, sem aviso
prévio ou qualquer direito a indenização.
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6.3 – A aceitação destes termos e a utilização dos sistemas e ferramentas do FACÍLEME
SORTEIO não implica em transferência de direitos de qualquer natureza sobre o software,
hardware ou outros recursos que o FACÍLEME SORTEIO utilize na prestação dos serviços.
6.4 – O PROMOTOR não poderá acessar os sistemas e bancos de dados do FACÍLEME
SORTEIO por outros meios que não os disponibilizados nas ferramentas, abstendo-se de utilizar
qualquer equipamento ou software na tentativa de fazê-lo, de interferir em sua operação ou de
usá-lo para finalidades diversas das aqui previstas. Quaisquer acessos não autorizados, efetivos
ou tentados, caracterizam o descumprimento destes termos, ficando resguardados os direitos do
FACÍLEME SOTEIO em buscar a reparação das perdas e danos que possa sofrer.
6.5 – O PROMOTOR deverá tomar todas as medidas a seu alcance para impedir o acesso não
autorizado ao sistema do FACÍLEME SORTEIO, protegendo adequadamente seu nome de
usuário e senha, mantendo seus sistemas informáticos e dispositivos livres de vírus, worms,
malwares ou outros que possam comprometer a segurança das transações eletrônicas entre seus
sistemas e os do FACÍLEME SORTEIO.
6.6 – O PROMOTOR é o responsável por todos os atos praticados nos e/ou através dos sistemas
do FACÍLEME SORTEIO com a utilização de seus dados de acesso.
6.7 – O PROMOTOR não poderá usar o nome FACÍLEME SORTEIO ou outros assemelhados,
bem como não poderá, de qualquer forma, comprometer a imagem do FACÍLEME SORTEIO e/ou
das empresas relacionadas aos serviços aqui descritos.
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6.8 – O FACÍLEME SORTEIO não pode ser responsabilizado pelos custos ou riscos do negócio
praticado entre PROMOTOR e PARTICIPANTE, sendo meramente um meio para divulgação da
promoção do PROMOTOR.
6.9 – O FACÍLEME SORTEIO não possui nenhuma gerencia sobre as promoções, devendo o
PROMOTOR estipular e disponibilizar todas as condições, regras, regulamento, premiação com clareza
e cumpri-las fielmente.
6.10 – O PROMOTOR é responsável por toda a configuração no painel administrativo do sistema. Não
tendo o FACÍLEME SORTEIO nenhuma responsabilidade sob as promoções.
6.11 – O FACÍLEME SORTEIO poderá modificar as condições destes termos de uso, sendo que a nova
versão passará a vigorar 5 (cinco) dias após a comunicação ao PROMOTOR de seu novo conteúdo.
Em caso de não concordância por parte do PROMOTOR, o mesmo deverá comunicar tal decisão para
que seja feito o cancelamento de seu cadastro. Sua não manifestação neste prazo implicará na
concordância com a nova versão.
6.12 – Qualquer questionamento relativo à premiação, entrega, troca, devolução ou sobre a existência
de vício de qualidade ou quantidade nos produtos ou serviços, deverá ser efetuado pelo
PARTICIPANTE diretamente ao PROMOTOR
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9 - ABRANGENCIA, VIGENCIA E FORO
9.1 - Os serviços do FACÍLEME SORTEIO estão disponíveis apenas para o território brasileiro.
9.2 - Os serviços serão prestados por tempo indeterminado, desde que atendidas todas as condições
deste termo além das outras políticas de uso do FACÍLEME SORTEIO e do FACEBOOK.
9.3 - A prestação de serviços poderá ser encerrada a qualquer tempo, por solicitação de qualquer das
partes, atendendo ao disposto neste termo quanto as comunicações, ficando resguardado o direito do
FACÍLEME ao recebimento de valores correspondentes a serviços já prestados.
9.4 - Fica eleito o foro da comarca de São Paulo-SP para dirimir quaisquer questões relativas às
obrigações assumidas por este termo.

