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REGULAMENTO 
Hackathon PORTO HACK SANTOS 2019  

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 1º. O hackathon PORTO HACK SANTOS é uma maratona de 
desenvolvedores, programadores e inventores em geral para desenvolvimento de 
softwares/hardwares com novas funcionalidades, aplicativos para a 
smartphones,tablets, entre outros. Esta iniciativa visa o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas que facilitem a interação entre a Associação Brasileira de 
Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA), seus associados e todos os 
cidadãos da baixada Santista que percebem os efeitos da atividade portuária, por 
meio de propostas inovadoras para diferentes áreas de interesse, considerando 
maior transparência e participação no dia-a-dia do planejamento e execução dos 
processos logísticos do comércio exterior. 
 
Art. 2º. As soluções tecnológicas apresentadas devem, obrigatoriamente, trazer 
ideias e inovações para a Associação Brasileira de Terminais e Recintos 
Alfandegados (ABTRA) e/ou seus associados, além dos demais atores 
beneficiados. 
 
 
Art. 3º. Fazem parte da organização deste evento a Zero Treze Innovation Space, 
sendo a realização da Associação Brasileira de Terminais e Recintos 
Alfandegados (ABTRA), com o apoio de todos os seus parceiros e associados. 
 
Art. 4º. O hackathon PORTO HACK SANTOS é um concurso com finalidade 
exclusivamente cultural, visando o reconhecimento de projetos desenvolvidos 
durante o evento, de cunho inovador, nos termos regulados por este instrumento. 
Não possui caráter comercial, não estando condicionada, em hipótese alguma, à 
sorte, nem objetivando resultados financeiros, além de não vincular a participação 
à aquisição, uso e/ou compra de produtos ou de serviços da entidade organizadora 
ou de seus parceiros. 
 
Art. 5º. Poderão ser produzidos neste desafio softwares tais como sites, 
aplicativos de celular, gráficos interativos, visualização de dados, novos serviços 
etc. 
 
Art. 6º. A solução tecnológica proposta pode, por si só, representar o projeto 
como um todo, assim como pode ser idealizada como parte de um projeto em 
soluções que envolvam o uso de diferentes tecnologias e processos. 
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DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 7º. Poderão se inscrever pessoas, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer 
profissão ou habilidade, capazes de utilizar a criatividade e a tecnologia para a 
criação de soluções inovadoras. 
§ 1º. Os menores de 18 (dezoito) anos, deverão encaminhar autorização de seu 
responsável legal, com firma reconhecida para marco@013is.com.br e, caso seja 
selecionado, deverá estar acompanhado por um responsável legal durante todo o 
evento. 
§ 2º. Os colaboradores da realizadora e da organizadora não poderão se inscrever 
para participar do hackathon PORTO HACK SANTOS, garantindo assim a 
isenção do evento. 
 
Art. 8º. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de preenchimento 
de formulário disponível no sítio do evento (www.portohacksantos.com.br), até 
às 23h59, do dia 06 de novembro de 2019. 
 
Art. 9º. As inscrições serão efetuadas no formato individual, podendo, contudo, 
apontar nome de equipe já formada.  
§ 1º. Os inscritos são responsáveis por acompanharem a programação, os 
resultados e eventuais alterações de cronogramas. 
§ 2º. A Comissão Organizadora solicita atenção de todos os inscritos quanto à 
possibilidade de que anti-spams possam barrar as comunicações sobre o Concurso 
enviadas pelo domínio @portohacksantos.com.br. 
 

DA CLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 10. Serão selecionados para o hackathon PORTO HACK SANTOS, dentre 
os inscritos, os 60 (sessenta) competidores das seguintes áreas:  
I – Um especialista de negócio, indicado pela organizadora e pela realizadora do 
evento;  
II – Um especialista em marketing e/ou vendas; 
III – Um product owner (PO)/service design; 
IV – Um desenvolvedor front end UX/UI; 
V – Um desenvolvedor backend e; 
VI – Um especialista em desenvolvimento de tecnologias específicas: Inteligência 
Artificial, Blockchain ou Internet das Coisas (IoT). 
 
Art. 11. A divulgação dos selecionados acontecerá no sítio oficial do evento,  
www.portohacksantos.com.br em até três dias úteis após o término das inscrições. 
Parágrafo único. Cabe aos inscritos acompanhar a divulgação dos selecionados 
para participação no hackathon PORTO HACK SANTOS. 
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Art. 12. A equipe poderá ser composta de no mínimo 5 (cinco) participantes, 
inscritos, contando com um integrante adicional indicado pela realizadora e os 
demais em das áreas mencionadas no artigo 10, deste regulamento. 

 
DA PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 13. Os participantes selecionados deverão dispor de computadores pessoais, 
com tecnologia de conexão à internet via wireless, restando evidenciado que não 
serão disponibilizados computadores pela organização do evento. 
Parágrafo Único. Caberá ao participante levar consigo o próprio laptop/notebook 
para utilização durante todo o concurso, sob pena de desclassificação. 
 
Art. 14. No local, os participantes terão acesso à infraestrutura de trabalho, 
compreendendo bancadas de trabalho, cadeiras e espaço para descanso, 
alimentação, assim como acesso à internet e tecnologias disponibilizadas pelos 
parceiros do PORTO HACK SANTOS. 
Parágrafo único. Os participantes obrigatoriamente farão uso das tecnologias 
disponibilizadas pelos parceiros do PORTO HACK SANTOS, com exceção do 
acesso à internet, que poderá ser feito, de forma alternativa e/ou complementar, 
por dispositivo móvel de propriedade dos próprios participantes. 
 
Art. 15. Os participantes deverão arcar com as despesas de locomoção e 
hospedagem necessárias à participação no evento. 
 
Art. 16. O participante ou o grupo que não fizer a entrega do referido código fonte 
e documentação, estará automaticamente desclassificado do concurso. 
 
Art. 17. Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo 
por eles produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e 
exclusivamente por eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando 
os organizadores, em caso de demanda judicial ou extrajudicial intentada por 
terceiros, sob alegação de violação de direitos de propriedade intelectual, imagem, 
voz e nome. 
 
 
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO DESENVOLVIDO 

 
Art. 18. A propriedade intelectual que resulte do projeto desenvolvido na 
iniciativa é dos participantes. 
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§ 1º. Caso os participantes que compõem a equipe vencedora não tenham interesse 
em desenvolver o projeto, poderão efetuar a cessão de direitos de propriedade 
intelectual, sendo garantida a prioridade do projeto à realizadora. 
 
§ 2º. O prazo do direito de preferência garantido à realizadora a que se refere este 
artigo é de dois anos, computados a partir do término do evento. 
 
Art. 19. Caso, os participantes que compõem a equipe vencedora não realizem 
esforços sérios e efetivos para a implementação do seu projeto, nem formalizem 
a cessão de direitos prevista no artigo 18, §1º, deste regulamento, declaram desde 
já que renunciam ao direito de propriedade intelectual, possibilitando que o 
design, o código e o projeto até então desenvolvidos, sejam tidos como open 
source, concedendo a qualquer interessado o direito de estudar, modificar e 
distribuir parcialmente ou totalmente o projeto.  
Parágrafo único. Para efeitos deste dispositivo, considera-se não realização de 
esforços sérios e efetivos: 
I - Não atualização de códigos no prazo de 3 (três) meses; 
II - Não desenvolvimento de design e;  
III - Não implementação de solução. 
 

DO USO DA IMAGEM E VOZ DOS PARTICIPANTES E DA 
CONCESSÃO DE ENTREVISTAS 

 
Art. 20. Ao se inscreverem para o hackathon PORTO HACK SANTOS os 
participantes autorizam os organizadores a utilizar, editar, publicar, reproduzir e 
divulgar, por meio de diversas mídias e meios de comunicação, sem ônus e sem 
autorização prévia ou adicional, os seus nomes, vozes, imagens, projetos ou 
empresa, tanto no âmbito nacional quanto internacionalmente, durante período 
indeterminado. 
 
Art. 21. Caso solicitados pela assessoria de comunicação do evento,ao se 
inscreverem para o hackathon PORTO HACK SANTOS os participantes se 
comprometem a concederem entrevistas escritas, faladas ou audiovisuais à 
organização do evento. 
 
Art. 22. Por um período de até 30 (trinta) dias, computados a partir do 
encerramento do evento os participantes da equipe vencedora que forem 
contactados por qualquer meio de mídia, inclusive digitais, deverão previamente 
notificar a assessoria de comunicação do evento, autorizando desde já que esta o 
acompanhe quando da concessão de entrevistas.  
 

DO EVENTO 
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Art. 23. O hackathon PORTO HACK SANTOS será realizado nos dias 06, 07  
e 08 de dezembro de 2019, sendo observada a seguinte programação: 
a)  06/12/2019 - das 19h00 às 22h00 - Evento de Warm Up e apresentação do(s) 
desafio(s);  
b) 07/12/2019 - das 09h00 às 23h59 – Competição e;  
c) 08/12/2019 - das 00h00 às 19h00 - Competição, apresentação de projetos e 
resultados. 
§ 1º.Toda a programação do hackathon PORTO HACK SANTOS ficará 
disponível no sítio www.portohacksantos.com.br, sendo os participantes 
responsáveis por acompanhar a divulgação dos horários, locais e quaisquer outros 
detalhes acerca das etapas e demais eventos que integram o concurso.   
§ 2º. Não será possível aos participantes alegar a falta de conhecimento sobre a 
programação. 
 
Art. 24. Ao término da maratona de desenvolvimento haverá a apresentação dos 
projetos para a Comissão Julgadora. 
§ 1º. A ordem de apresentação dos projetos será definida pela Comissão 
Organizadora do evento. 
§ 2º. Cada equipe terá, no máximo, 5 (cinco) minutos para a apresentação de seu 
projeto aos participantes do evento, público presente e à Comissão Julgadora 
tendo, esta última, a possibilidade utilizar mais 2 (dois) minutos para formulação 
de perguntas.  
 
Art. 25. Todos os projetos e suas respectivas soluções/aplicações de software 
desenvolvidas resultantes deste evento necessariamente deverão ser entregues 
com seu código fonte completo e documentação para a entidade organizadora 
antes da apresentação ser feita para a Comissão Julgadora, por meio de submissão 
e links no site https://hackdash.org/ do evento hackathon PORTO HACK 
SANTOS, contendo as seguintes informações: 
I - Nome do projeto; 
II - Descrição do projeto; 
III - Github; 
IV- Nome dos membros da equipe e;  
V - Link da apresentação do projeto (Google Apresentações, PPT  ou PDF). 
 
Art. 26. Cabe exclusivamente aos participantes o dever de guarda de seus 
pertences. 
 

DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Art. 27. A Comissão Julgadora será designada pelos organizadores e divulgada 
no sítio www.portohacksantos.com.br. 
 
Art. 28. A Comissão Julgadora assistirá à apresentação dos projetos ao fim da 
maratona de desenvolvimento. 
Parágrafo único. A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) a 9 (nove) 
membros, sendo os jurados representantes da realizadora, dos apoiadores 
institucionais, dos parceiros e por personalidades de reconhecida experiência e 
mérito nas respectivas áreas, devendo o mesmo ser validado previamente pelo 
board do evento.  
 
Art. 29. Ao aceitarem o convite para participarem do hackathon PORTO 
HACK SANTOS, os integrantes da Comissão Julgadora firmarão termo de sigilo 
sobre as informações que terão acesso, direta ou indiretamente, formais ou 
informais, durante as atividades e em todas as etapas do evento. 
 
Art. 30. Como padrão de ética e de forma a garantir a imparcialidade, os 
integrantes da comissão julgadora comprometem-se a informar à Comissão 
Organizadora qualquer conflito de interesse na avaliação da solução tecnológica 
desenvolvida, assim que este for identificado. 
 
Art. 31. Os projetos apresentados serão analisados e avaliados pela Comissão 
Julgadora de acordo com os seguintes critérios:  
I - Adequabilidade;  
II - Grau de inovação;  
III - Viabilidade; 
IV- Capacidade de tradução do projeto em linguagem de programação; 
V - Interesse público e;  
VI - Utilização das tecnologias oficiais do evento. 
§ 1º. As decisões da Comissão Julgadora são tomadas por maioria absoluta de 
votos e são irrecorríveis. 
§ 2º. A Comissão Julgadora poderá solicitar informações e/ou esclarecimentos 
ao(s) participante(s) sobre o conteúdo de seu projeto, se assim entender 
conveniente à boa avaliação. 
 
Art. 32. A escolha dos projetos vencedores poderá ser feita por consenso entre os 
avaliadores, desde que justificados cada um dos quesitos avaliados. 
§ 1º. Em caso de não haver consenso, todos os participantes da Comissão 
Julgadora deverão atribuir notas de 0 (zero) a 5 (cinco) para os quesitos 
apresentados no artigo 31. 
§ 2º. Os projetos vencedores serão aqueles que obtiverem o maior somatório geral 
das notas atribuídas por todos os componentes da Comissão Julgadora. 
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Art. 33. Em caso de empateserá premiado o projeto que atingir melhor pontuação 
no quesito interesse público. Caso o empate seja mantido, o critério de desempate 
será capacidade de tradução do projeto em linguagem de programação e 
apresentação de protótipo funcional com uso das tecnologias disponibilizadas no 
evento.  
 
Art. 34. A equipe vencedora será anunciada na Sessão de Encerramento do 
hackathon PORTO HACK SANTOS. 
 
Art. 35. Os organizadores também divulgarão o resultado no sítio 
www.portohacksantos.com.br, nas mídias sociais do evento e demais que 
entenderem adequadas, inclusive dos realizadores, parceiros e eventuais 
patrocinadores. 
 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 36. A equipe vencedora receberá como prêmio, o valor R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). Já a equipe segunda colocada receberá como prêmio o valor 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Esses valores serão repartidos de forma 
igualitária entre cada um dos membros das respectivas equipes. 
§ 1º. Os prêmios serão pagos diretamente a cada um dos membros da equipe 
vencedora através de transferência bancária ou cartão pré-pago. 
§ 2º.  O valor dos prêmios indicados no caput é líquido, ou seja, não poderá sofrer 
retenção de qualquer natureza.  
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, CONFIDENCIALIDADE E CASOS 
OMISSOS 

 
Art. 37. Candidatos, participantes e demais envolvidos no hackathon PORTO 
HACK SANTOS, comprometem-se a manter sigilo sobre o conteúdo de todas as 
informações a que tiverem acesso ao abrigo da presente iniciativa, incluindo as 
relativas à propriedade intelectual, direito de autor e/ou direito conexo, mesmo 
após o término da mesma, exceto na medida do estritamente necessário para a 
execução da Iniciativa e para a sua divulgação e promoção. 
 
Art. 38. A Zero Treze Innovation Space e a ABTRA - Associação Brasileira de 
Terminais e Recintos Alfandegados, atuam enquanto entidades corresponsáveis 
pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos no âmbito da iniciativa, para efeitos 
da inscrição, gestão da participação e seleção da equipe vencedora, com base na 
relação estabelecida com os participantes e de acordo com o Anexo sobre 
Proteção da Privacidade, que integra o presente Regulamento.  
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Art. 39. Dúvidas sobre este Regulamento podem ser remetidas aos organizadores 
do evento, por meio de canal disponibilizado no sítio 
www.portohacksantos.com.br. 
 
Art. 40. Não será possível aos participantes alegar a falta de conhecimento sobre 
informações/resultados do evento. 
 
Art. 41. A organização do hackathon PORTO HACK SANTOSse reserva o 
direito de resolver arbitrariamente conflitos que possam acontecer no decorrer do 
concurso, mas se compromete em manter a transparência das suas decisões. 
 
Art. 42. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Regulamento 
serão resolvidos e esclarecidos pela organização do evento. 
 
Art. 43. A organização do evento poderá adiar ou cancelar o evento caso não 
alcance a quantidade mínima de inscritos, sem qualquer ônus para seus 
organizadores.  
 
Art. 44. Toda a comunicação entre os organizadores e os inscritos para o evento 
ocorrerá por meio do sítio www.portohacksantos.com.br ou e-mail credenciado 
@portohacksantos.com.br, @013is.com.br. 
 
Art. 45. Suspeitas de conduta antiética, do não cumprimento das normas internas 
dos espaços em que ocorrerá o hackathon PORTO HACK SANTOS, além do 
desrespeito a este regulamento, serão analisadas e julgadas pela Comissão 
Organizadora, podendo ainda resultar na desclassificação do(s) respectivo(s) 
participante(s). 
 
Art. 46. Não serão aceitas soluções tecnológicas copiadas ou reproduzidas, de 
forma total, de outras fontes/competições. A identificação de uma cópia, total ou 
parcial, será punida com a desclassificação do(s) respectivo(s) participante(s). 
 
Art. 47. A Zero Treze Innovation Space e a ABTRA - Associação Brasileira de 
Terminais e Recintos Alfandegados não se responsabilizam por perdas, furtos, 
roubos, extravios ou danos de objetos pessoais dos participantes durante os dias 
do evento. Cabe exclusivamente aos participantes o dever de guarda de seus 
pertences. 
 
Art. 48. O hackathon PORTO HACK SANTOSpoderá ser interrompido ou 
suspenso, por motivos de força maior ou devido a problemas de acesso à rede de 
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Internet, com servidores, entre outros, não sendo devida qualquer indenização ou 
compensação aos participantes da Competição ou a eventuais terceiros.  
§ 1º. Nestes casos, os organizadores envidarão esforços para dar prosseguimento 
à Competição tão logo haja regularização do problema.  
§ 2º. Caso o problema não seja resolvido em tempo hábil para a retomada das 
atividades, os organizadores resguardam-se o direito de adiar ou mesmo cancelar 
em definitivo o evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Único 
 

TERMO DE PROTEÇÃO À PRIVACIDADE 
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Hackathon PORTO HACK SANTOS 2019 
 
Este Termo de Proteção de Privacidade, previsto no artigo 38, do 
Regulamento do Hackathon PORTO HACK SANTOS e pretende 
estabelecer o compromisso da Associação Brasileira de Terminais e 
Recintos Alfandegados (ABTRA), na condição de realizadora e da 
Zero Treze Innovation Space, na condição de organizadora do evento 
em garantir a proteção de dados pessoais dos VISITANTES e 
INSCRITOS no Website do evento 
(https://www.portohacksantos.com.br/). 
A partir de uma perspectiva de comunicação pública, de proteção dos 
direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre 
desenvolvimento da personalidade, que norteiam as ações da 
realizadora e da organizadora do evento, pretendem oferecer uma 
explicação clara de quando, porque e como coleta e usa os dados 
pessoais dos VISITANTES e INSCRITOS, bem como realizar uma 
explanação dos direitos legais destes últimos, com base no disposto no 
GDPR (General Data Protection Regulation) e na Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados)1.  
Por esta razão, recomenda-se a leitura cuidadosa desta Política de 
Privacidade e Proteção de Dados, pois ao visitar o Website do 
Hackathon PORTO HACK SANTOS os VISITANTES e 
INSCRITOS estarão anuindo com os termos e condições previstos 
nesta Política de Privacidade e Proteção de Dados. 
Antes de acessar o Website ou efetivar a inscrição o interessado deverá 
certificar-se de que entenderam integralmente as práticas em relação à 
coleta e à utilização de suas informações pessoais. Caso tenham 
quaisquer dúvidas ou preocupações em relação a esta política, deverão 
contatar a Zero Treze Innovation Space pelo e-mail 
marco@013is.com.br. 
 
1. INFORMAÇÕES COLETADAS DE VISITANTES 

 
1 A Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e a Zero Treze Innovation Space, têm 
ciência que a LGPD ainda não se encontra em vigor. Ainda assim, optam pelo respeito às referidas normas em 
favor dos VISITANTES e INSCRITOS no Hackathon PORTO HACK SANTOS. 
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1.1. Pela presente cláusula, os VISITANTES do Website 
https://www.portohacksantos.com.br/ ratificam que leram e aceitaram 
a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados, concedendo 
plena aceitação, sem reservas aos termos aqui constantes. 
1.2. Informações consideradas dados pessoais identificáveis que 
coletamos a partir da navegação do VISITANTE no site 
https://www.portohacksantos.com.br/: 
1.2.1 Logs 
1.2.2. Cookies – por meio da ferramenta Google Analytics, que coleta 
de forma anônima e para fins analíticos, os seguintes dados: (a) idioma; 
(b) país e cidade; (c) navegador (sistema operacional e provedor de 
serviços); (d) resolução de tela (tipo de dispositivo (desktop ou celular), 
modelo de aparelho de celular e; (e) páginas (páginas que o 
VISITANTE navega dentro do site, se está no site naquele momento, 
forma como o VISITANTE acessou o site (se foi via buscador ou direito 
pela URL do site), termo de pesquisa que utilizou no site, tempo na 
página do site. 
1.3. O VISITANTE poderá saber mais detalhes sobre o Google 
Analytics em “COMO O GOOGLE USA INFORMAÇÕES DE SITES 
OU APPS QUE UTILIZAM NOSSOS SERVIÇOS”, localizado em 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pt-BR. 
1.4. Qualquer uso feito pela Google dos dados do VISITANTE 
coletados por meio dessas ferramentas serão de responsabilidade única 
e exclusiva da Google, isentando completamente a Associação 
Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e a Zero 
Treze Innovation Space de qualquer responsabilidade decorrente. 
1.5. Caso o VISITANTE não concorde com a coleta de dados pelo 
Google Analytics poderá desativá-lo por meio do Add-on do seu 
navegador, disponível no link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-BR 
1.6. O domínio https://www.portohacksantos.com.br/ não faz uso de 
crowler ou tecnologia similar. 
1.7. Todas as tecnologias utilizadas no domínio 
https://www.portohacksantos.com.br/ respeitarão sempre a legislação 
vigente e o conteúdo deste Termo de Proteção à Privacidade. 
 
2. INFORMAÇÕES COLETADAS DE INSCRITOS 
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2.1. Pela presente cláusula, os INSCRITOS para o Hackathon PORTO 
HACK SANTOS (formulário disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecrCsxDpONRDTOSdd
0BqujHuKKDXygtJT4QrTQc3ts98Hcyg/viewform ratificam que 
leram e aceitaram a presente Política de Privacidade e Proteção de 
Dados, concedendo plena aceitação, sem reservas aos termos aqui 
constantes. 
2.2. Informações consideradas dados pessoais identificáveis que 
coletamos a partir do preenchimento de formulário disponível em no 
link mencionado no item 2.1: 
2.2.1. Endereço de e-mail 
2.2.2. Nome completo 
2.2.3. Endereço de e-mail secundário 
2.2.4. Número do telefone fixo 
2.2.5. Número do telefone celular 
2.2.6. Endereço completo 
2.2.7. Número do RG 
2.2.8. Número do CPF 
2.2.9. Sexo 
2.2.10. Idade 
2.2.11. Escolaridade 
2.2.12. Nacionalidade 
2.2.13. Tamanho da Camiseta 
2.2.14. Área de Atuação (negócios, produto, desenvolvedor de 
software, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain e 
bigdata) 
2.2.15. Perfis em rede social (twitter, facebook, instagram etc.) 
2.2.16. Perfil em github 
2.2.17. Perfil em linkedin 
2.2.18. Foto pessoal (foto de perfil) 
2.3. Todas as informações mencionadas no item 2.2 são dados coletados 
quando inseridos ou submetidos voluntariamente pelo INSCRITO 
ao encaminhar o formulário eletrônico mencionado no item 2.1. 
2.4. Podemos utilizar os dados submetidos voluntariamente pelo 
INSCRITO para as seguintes finalidades: 
2.4.1. Contato com o INSCRITO para informações sobre o evento para 
o qual se inscreveu. 
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2.4.2. Contato com potenciais clientes futuros. 
2.4.3. Análise estatística de resultados. 
2.4.4. Promoção de serviços ofertados, inclusive por patrocinadores 
oficiais do evento. 
2.4.5. Aperfeiçoamento do serviço do site 
https://www.portohacksantos.com.br/ 
2.4.6. Melhora do conteúdo informado no site 
https://www.portohacksantos.com.br/ 
2.4.7. Defesa dos interesses da Associação Brasileira de Terminais e 
Recintos Alfandegados (ABTRA) e da Zero Treze Innovation Space em 
processo administrativos e judiciais decorrentes do evento. 
2.4.8. Cumprimento de ordem judicial ou requerimento administrativo 
de autoridades administrativas governamentais. 
2.5. O consentimento referente à coleta de dados fornecida pelo 
INSCRITO é coletado de forma livre, expressa, individual, clara, 
específica e legítima. 
2.6. O INSCRITO poderá realizar o gerenciamento de permissões no 
tocante à utilização de seus dados, por meio do e-mail: 
marco@013is.com.br 
2.7. A base de dados formada por meio da coleta de dados no formulário 
mencionado no item 2.1. é de propriedade conjunta da Associação 
Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) e da Zero 
Treze Innovation Space e de responsabilidade das mesmas, sendo que 
seu uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão 
realizados dentro dos limites e propósitos dos negócios das referidas 
empresas, podendo, neste sentido, serem disponibilizados para consulta 
e cedidos a fornecedores e autoridades, desde que obedecido ao 
constante no presente Termo de Proteção à Privacidade. 
2.8. Internamente, os dados dos INSCRITOS são acessados somente 
por profissionais devidamente autorizados, respeitando os princípios da 
proporcionalidade, necessidade e relevância para os nossos objetivos, 
além do compromisso de confidencialidade e preservação da 
privacidade nos moldes deste Termo de Proteção à Privacidade. 
2.9. O domínio https://www.portohacksantos.com.br/ não faz uso de 
crowler ou tecnologia similar. 
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2.10. Todas as tecnologias utilizadas no domínio 
https://www.portohacksantos.com.br/ respeitarão sempre a legislação 
vigente e o conteúdo deste Termo de Proteção à Privacidade. 
 
3. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
3.1. Ao navegar no site https://www.portohacksantos.com.br/ o 
VISITANTE OU O INSCRITO poderá ser conduzido, via hyperlink, a 
conteúdos ou serviços, a outros portais ou plataformas que poderão 
coletar suas informações e ter seu próprio Termo de Consentimento e 
Proteção à Privacidade. Hyperlinks externos não constituem endosso 
pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados 
(ABTRA) e/ou pela Zero Treze Innovation Space dos sites/ambientes 
vinculados ou as informações, produtos ou serviços ali contidos, não se 
responsabilizando por eles. 
 
4. ARMAZENAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS  
4.1. O INSCRITO poderá solicitar exibição ou retificação de seus dados 
pessoais, por meio do e-mail marco@013is.com.br 
4.2. Pela mesma ferramenta de atendimento o usuário pode: (a) requerer 
a limitação do uso de seus dados pessoais; (b) manifestar sua oposição 
ao uso de seus dados pessoais e (c) solicitar a exclusão de seus dados 
pessoais coletados no formulário mencionado no item 2.1. 
4.3. Caso o INSCRITO retire seu consentimento para finalidades 
fundamentais e regulares do Hackathon PORTO HACK SANTOS, 
poderá ter sua inscrição cancelada. 
4.4. Podemos, para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e 
preservação de direitos, permanecer com o histórico de registro dos 
dados dos INSCRITOS por prazo maior, nas hipóteses que a lei ou 
norma regulatória assim estabelecerem PI para preservação de direitos. 
Contudo, temos a faculdade de excluí-los definitivamente segundo 
nossa conveniência em prazo menor. 
  
5. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 
5.1. Este Termo de Proteção à Privacidade e a relação decorrente das 
ações aqui compreendidas, assim como qualquer disputa que surja em 
virtude disto será regulada exclusivamente pela legislação brasileira. 
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5.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santos/SP para dirimir qualquer 
questão envolvendo o presente documento, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 


