
Termos de Uso do Clube Spazio 
 

BEM-VINDO AO CLUBE SPAZIO! 
Leia atentamente o presente termo de uso para acessar e/ou utilizar o nosso programa de benefícios. Você 
deverá entender, concordar e respeitar estes termos para ter acesso a este serviço.  
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1. DEFINIÇÔES 
1.1. Para efeitos dessa Política de Uso, os termos constantes a seguir terão o significado estabelecido 
quando mencionado neste documento: 

a) CLIENTE - indivíduo que contrata serviços ou adquire mercadorias mediante pagamento no GRUPO 
MATEUS. 
b) ASSOCIADO – pessoa cadastrada na PLATAFORMA do Clube de Vantagens. 
c) MATEUS APP – nome do aplicativo desenvolvido pelo GRUPO MATEUS. 
d) CLUBE SPAZIO – Clube de vantagens que traz um conjunto de ações da empresa que oferece vantagens 
e recompensas em troca de fidelidade e compras frequentes das mercadorias do setor Spazio do Mateus 
Supermercados S.A. 
e) PLATAFORMA/ PORTAL – Trata-se de um ambiente on-line que conecta quem comercializa a quem 
consome, permitindo uma relação de troca. 

f) GRUPO MATEUS – representado pela empresa IT HAPPENS LTDA proprietária do MATEUS APP e 
responsável pelo CLUBE SPAZIO. 

 

2. INTRODUÇÃO 
2.1. Esse termo de uso nada mais é do que um contrato firmado entre as partes envolvidas nos serviços 
disponibilizados pela PLATAFORMA on-line fornecida pelo GRUPO MATEUS. Por meio deste instrumento, é 



apresentado o mais recente PROGRAMA CLUBE SPAZIO, feito exclusivamente para os CLIENTES 
cadastrados desfrutarem de mais oportunidades do GRUPO MATEUS descritas neste termo. 

2.2. O PORTAL CLUBE SPAZIO é um clube de vantagens com ofertas e benefícios exclusivos para as 
pessoas que realizarem o cadastro. O CLUBE SPAZIO se utilizará das ferramentas de e-mails, SMS e do 
próprio aplicativo MATEUSAPP, oferecido pelo GRUPO MATEUS. 
2.2.1. Ao realizar a inscrição, será disponibilizado o acesso aos serviços abaixo descriminados: 

- Brindes; 

- Agenda de Eventos; 
- Ofertas Exclusivas; 

- Alerta de descontos; 

- Encartes e promoções; 
- Dicas de harmonizações; 

- Descontos em cursos e treinamentos; 
- Lançamentos de produtos. 

 

3. CADASTRO  
3.1. Para aderir o PROGRAMA, basta fazer o cadastro que está disponível de forma gratuita no endereço 
www.spaziomateus.com.br, e já vai estar à disposição dos CLIENTES os benefícios exclusivos oferecidos 
pelo CLUBE SPAZIO, descritos acima. 
3.1.1. No PORTAL, a pessoa interessada em se tornar ASSOCIADO fará o ora citado cadastro, que é 
oferecido sem nenhuma tarifa, no qual será necessário disponibilização de algumas informações pessoais, 
como: 
- Nome completo; 

- Data de nascimento; 
- Telefone; 

- E-mail; 

- CPF (Cadastro de Pessoa Física). 
3.2. Não será permitido cadastro de menor de 18 anos ou declarado incapaz em quaisquer aspectos. 
Também não poderá utilizar-se dos benefícios aqui estabelecidos, pessoas jurídicas, mesmo que 
devidamente cadastradas no Cadastro Nacional. Sendo assim, para fazer parte do CLUBE SPAZIO, o 
ASSOCIADO precisará ser pessoa física, capaz, maior de 18 anos e residente no Brasil. 

3.3. O ASSOCIADO declara e se responsabiliza pela veracidade de todos os dados por ele fornecidos no 
momento de seu Cadastro e em qualquer atualização posterior, ficando responsável, portanto, pela sua 
exatidão e autenticidade. 

3.4. É dever do ASSOCIADO manter seus dados atualizados para a devida utilização do CLUBE SPAZIO,  
bem como sua correção na observância de dados incorretos ou incompletos. 

3.5. Será permitido somente um único Cadastro por CLIENTE, o que será devidamente verificado a partir do 
CPF, telefone e e-mail vinculados, sendo necessário o preenchimento de todos os campos exigidos no 
respectivo formulário de cadastro para conceder o acesso ao CLUBE SPAZIO.  



3.6. Caso sejam identificados dados inverídicos ou o ASSOCIADO se negue a disponibilizar informações 
requeridas, o CLUBE SPAZIO poderá bloquear o cadastro para impedir a utilização dos serviços, realizar a 
extração dos valores obtidos indevidamente, suspender temporariamente ou cancelar definitivamente, sem 
prejuízo de outras medidas que julgar necessárias. Em caso de aplicação de qualquer dessas sanções, 
serão imediatamente cancelados os serviços disponibilizados ao ASSOCIADO, não cabendo qualquer 
indenização ou ressarcimento. 

3.7. Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de transferência a 
terceiro. 
 

4. ACEITAÇÃO 
4.1. Após preenchimento dos dados pessoais na PLATAFORMA do CLUBE SPAZIO, será necessário o 
aceite do presente termo de uso. 

4.2. Caso não haja a concordância com estes termos, o cadastro não será finalizado. Ao fazer uso do CLUBE 
SPAZIO, implica no seu reconhecimento de que leu, entendeu e aceitou incondicionalmente as disposições 
constantes nesta Política de Uso. Nesse sentido, é estritamento importante que estes termos sejam lidos 
atentamente, pois presume-se o aceitei de todos os termos e a concordância em cumpri-los. 
 

5. ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES, CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO REGISTRO 
5.1. O CLUBE SPAZIO poderá cancelar ou suspender qualquer registro do ASSOCIADO, a qualquer 
momento, a seu exclusivo critério, e sem prévio aviso, assim que tiver conhecimento, se o ASSOCIADO 
descumprir, intencionalmente ou não, estes Termos e Condições de Uso, ou violar leis e regulamentos 
federais, estaduais e/ou municipais, ou violar os princípios legais, a moral e os bons costumes, cabendo ao 
ASSOCIADO que tiver seu registro cancelado ou suspenso o requerimento de revisão das medidas tomadas 
ao suporte fornecido através do Email: spazio@armateus.com.br. 
5.2. O CLUBE SPAZIO reserva-se no direito de, a qualquer tempo, modificar estes termos seja incluindo, 
removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato. Após 
publicadas tais alterações, ao continuar com o uso dos benefícios do CLUBE SPAZIO você terá aceitado e 
concordado em cumprir os termos modificados. O CLUBE SPAZIO pode, de tempos em tempos, modificar ou 
descontinuar (temporária ou permanentemente) distribuição ou a atualização deste PORTAL. O CLUBE 
SPAZIO deixa disponível ao CLIENTE o suporte para auxílio de possíveis problemas na usabilidade da 
PLATAFORMA, através do e-mail anteriormente citado, opção de help desk no site, ou mesmo através do 
WhatsApp (98) 99975-1453. 
5.3. Caso o ASSOCIADO não tiver mais interesse em fazer parte do CLUBE SPAZIO, a qualquer momento 
poderá, com expressa comunicação/notificação enviar e-mail disponibilizado no ítem 5.1., informando não 
desejar mais utilizar os serviços do CLUBE SPAZIO ou quando não mais utilizar os benefícios estabelecidos 
pelo PORTAL. 

5.4. A prestação do serviço realizada entre o CLUBE SPAZIO e o ASSOCIADO possui duração 
indeterminada. O CLUBE SPAZIO, no entanto, está facultado dar por terminado, suspender ou interromper 
unilateralmente, a qualquer momento e sem necessidade de prévio aviso, a prestação do serviço do PORTAL 
e/ou de qualquer dos serviços, sem prejuízo do que se haja disposto a respeito no correspondente aviso 
legal. 
 

6. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 



6.1. O ASSOCIADO reconhece, ainda, que estes Termos e Condições de Uso do CLUBE SPAZIO 
oferecidos pelo GRUPO MATEUS devem ser observados e fielmente cumpridos, sob pena de cancelamento 
do Cadastro e/ou medidas administrativas/judiciais cabíveis. 
6.2. O ASSOCIADO não poderá responsabilizar o CLUBE SPAZIO por problemas de conexão a internet ou 
relacionados ao seu dispositivo. 
6.3. O ASSOCIADO não deve utilizar o CLUBE SPAZIO para qualquer fim ilegal, não autorizado e, 
tampouco, violar quaisquer leis na jurisdição (incluindo, mas não limitando a leis de direitos autorais). 

6.4. Para acesso à PLATAFORMA é necessário que o Smartphone, tablet ou computador do ASSOCIADO 
esteja conectado à internet, através de conexão de rede, Wi-Fi ou Dados Móveis, sendo a contratação e/ou 
manutenção destes é de responsabilidade exclusiva do ASSOCIADO. 

 
7. SEGURANÇA 
7.1. As informações prestadas pelo ASSOCIADO no momento do cadastro são armazenadas de forma 
segura por meio da Digital Ocean, que fornece para o GRUPO MATEUS um serviço seguro e especializado 
para o armazenamento desses dados “nas nuvens”, com servidores físicos localizados em Nova Iorque. 
Dessa forma, são tomadas todas as medidas possíveis para manter o sigilo completo dessas informações 
pessoais do ASSOCIADO, que no caso do armazenamento, como é feito no exterior, adota-se todas as 
medidas legais aplicáveis conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e ademais legislações sobre o 
assunto. 
7.2. O CLUBE SPAZIO protege os dados coletados contra acessos não permitidos, que possam querer 
utilizar-se das redes públicas e internet para corromper os sistemas de segurança e acessar as informações 
privadas. Apesar de prestar todas as existentes formas de segurança, vale ressaltar que nenhum PORTAL é 
100% (cem por cento) seguro, sendo assim, fornecido a possibilidade do ASSOCIADO comunicar qualquer 
suspeita de violação dessa segurança pelo e-mail fornecido no Ítem 5.1. e até mesmo desativar seu cadastro, 
caso prefira. 

7.3. Enquanto a conta do ASSOCIADO estiver ativa, terá o armazenamento dos dados pessoais colhidos no 
cadastro com a devida proteção. Nesse sentido, após esse período ativo do cadastro, fica autorizado pelo 
ASSOCIADO, que o CLUBE SPAZZIO poderá continuar armazenando, por um período adicional, estes 
dados para fins de auditoria, para possibilitar o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. No entanto, 
a retenção destes dados do ASSOCIADO, após a desativação do cadastro, será efêmera e respeitará os 
prazos estabelecidos na legislação aplicável. 

 
8. LICENÇA LIMITADA 
8.1. O ASSOCIADO recebe uma licença limitada, não transferível, não exclusiva, livre de royalties e 
revogável para executar, se cadastrar e utilizar este Clube de Benefício em seu dispositivo. O ASSOCIADO 
reconhece e concorda que o CLUBE SPAZIO concede ao ASSOCIADO uma licença exclusiva para uso e 
desta forma não lhe transfere os direitos sobre o produto. O PORTAL deverá ser utilizado pelo ASSOCIADO 
de forma que a venda, transferência, modificação, engenharia reversa ou distribuição bem como a cópia de 
textos, imagens ou quaisquer partes nele contido é expressamente proibida. 

8.2. O ASSOCIADO neste ato, declara estar ciente que a licença fornecida pelo CLUBE SPAZIO é de uso 
pessoal, exclusivo e intransferível, não podendo ser objeto de venda, transferência, modificação, engenharia 
reversa ou distribuição, sendo plenamente vetada a cópia de textos, imagens ou quaisquer partes nele 
contido. 



 

9. ISENÇÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
9.1. Esta PLATAFORMA estará em contínuo desenvolvimento e eventualmente pode conter erros de 
programação, para esses casos, o ASSOCIADO deverá entrar em contato com o através do Email: 
spazio@armateus.com.br. 
9.2. O CLUBE SPAZIO não garante, declara ou assegura que o uso deste PORTAL será ininterrupto ou livre 
de erros. 

9.3. O CLUBE SPAZIO não garante, declara nem assegura que este PORTAL esteja livre de perda, 
interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança no seu dispositivo mobile. 

9.4. Em hipótese alguma o CLUBE SPAZIO, bem como seus diretores, executivos, funcionários, afiliadas, 
agentes, contratados ou licenciadores responsabilizar-se-ão por perdas ou danos causados pelo uso do 
PORTAL. 

9.5. O CLUBE SPAZIO não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos pelo 
ASSOCIADO em razão de falhas na conexão à internet, relacionados ao seu dispositivo (celular, tablet ou 
computador), sistema ou servidor utilizado pelo CLIENTE, decorrentes de condutas de terceiros, caso 
fortuito ou força maior. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Estes Termos e Condições de Uso são governados e interpretados segundo as leis da República 
Federativa do Brasil e todas as disputas, ações e outros assuntos relacionados serão determinados de 
acordo com essa legislação. 

10.2. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento 
relacionado a estes Termos e Condições Gerais de Uso da PLATAFORMA chamada CLUBE SPAZIO, as 
partes elegem o Foro de São Luís/MA. 
 


