Termo de uso da API CLASSAPP
Ao utilizar a API CLASSAPP o desenvolvedor está de acordo com todas condições deste
termo.
Este termo destinam-se a Desenvolvedores e Integradores de softwares, que pretendem
desenvolver uma aplicação nova, ou integrar aplicações e softwares já existentes para
melhorar a experiência de seus Usuários, usando a plataforma de comunicação
CLASSAPP.
Você, INTEGRADOR, que pretende acessar a plataforma e os ambientes de integração do
CLASSAPP deverá, necessariamente, obedecer às seguintes regras:
Como INTEGRADOR você declara que está desenvolvendo soluções dentro da plataforma
CLASSAPP para seus clientes, usuários CLASSAPP, com o qual obteve a devida
autorização legal. Em caso de ausência de autorização legal hábil você entende que
responderá civil e criminalmente pelos atos praticados.
O CLASSAPP não se responsabilizará por qualquer defeito ou perda de qualidade de
experiência do Usuário dos softwares do INTEGRADOR, recomendando, sempre que
possível, boas práticas sugeridas por um Consultor de API CLASSAPP.
O INTEGRADOR precisará cadastrar-se no Portal Desenvolvedor API CLASSAPP e
concordar com estes Termos de Uso previamente à solicitação de um "access token" que
só então dará acesso à plataforma de API do CLASSAPP para que desenvolva e integre as
aplicações dedicadas a cada USUÁRIO FINAL.
O INTEGRADOR somente terá liberado em seu favor o "access token", associado a uma
ORGANIZAÇÃO de um cliente CLASSAPP, após validar a integração no ambiente de
homologação.
O INTEGRADOR deverá tomar todas as medidas de segurança necessárias à manutenção
de sigilo de sua senha do usuário desenvolvedor CLASSAPP, bem como ao uso das
chaves de autenticação relacionadas ao CLASSAPP.
O INTEGRADOR declara que está ciente de que os termos da Política de Privacidade do
CLASSAPP acessível via web https://www.classapp.com.br/terms/ integram o presente
Termo, estando, portanto, obrigado a cumprir as regras ali descritas de forma cumulativa.

1.

DEFINIÇÕES
1.1.

Access Token: chave de acesso fornecida pelo CLASSAPP para que o
INTEGRADOR acesse a plataforma de API e consiga desenvolver e integrar
seu software com as funcionalidades do próprio CLASSAPP. O Access

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.

OBJETIVO
2.1.

3.

Esse TERMO DE USO visa regular a disponibilização do uso da API
CLASSAPP, como uma ferramenta, que proporciona outras aplicações ou
software se integrarem a plataforma de comunicação e usufruir de
funcionalidades da mesma.

GRATUIDADE
3.1.

3.2.

4.

Token é gerado por usuário, podendo ser associados a várias Organizações,
possibilitando à aplicação de integração utilizar uma chave de acesso para
várias Organizações via API.
Organização: empresa cliente cadastrada e ativa dentro da plataforma do
CLASSAPP.
Integrador: desenvolvedor autônomo a serviço de uma Organização, ou
desenvolvedor colaborador em uma empresa que fornece softwares e que
pretende desenvolver na plataforma da CLASSAPP.
Usuário Final: empresa cliente cadastrada e ativa dentro da plataforma do
CLASSAPP, que concede a liberação de acesso da sua organização via API
para acesso de outro software ou aplicação.
API CLASSAPP: ferramenta da qual o desenvolvedor ou integrador fará uso,
como meio de integrar com a plataforma de comunicação ClassApp, gerando
ações de visualização, criação, edição ou remoção de dados perante uma,
ou mais, organizações.

A consecução do objeto do presente instrumento será realizada
gratuitamente, sem qualquer contraprestação financeira entre as Partes,
pagamentos, reembolsos ou repasses financeiros, a qualquer título.
O CLASSAPP não se responsabiliza pelo custo relacionado a partes
terceiras em desenvolvimento.

VIGÊNCIA
4.1.

4.2.

4.3.

Este Instrumento será considerado celebrado e suas cláusulas aceitas a
partir do momento em que o INTEGRADOR manifestar sua concordância,
eletronicamente, clicando no botão "Declaro que li e concordo com todo o
TERMO E CONDIÇÕES GERAIS DE USO API CLASSAPP", localizado no
final da página de cadastro, "Sign Up", cujos dados foram inseridos pelo
usuário no formulário no Portal Desenvolvedor API CLASSAPP.
Este instrumento vigerá por prazo indeterminado, permanecendo o cadastro
do INTEGRADOR válido enquanto mantiver seu acesso, login e senha, ativo
na base de dados do CLASSAPP.
Nas hipóteses de suspeitas de fraude, adulteração, mau uso ou qualquer ato
outro semelhante via API CLASSAPP pelo INTEGRADOR, a CLASSAPP
poderá suspender o acesso a ferramenta até que sejam verificados os

4.4.

5.

eventuais problemas e defeitos na integração, podendo revogar
indeterminadamente o acesso a esta ferramenta, sem aviso prévio.
A CLASSAPP está constantemente alterando e melhorando as suas
Soluções e Serviços, desta forma, incluir ou remover funcionalidades ou
recursos, e poderá ainda, suspender ou encerrar o presente Termo API, com
a consequente rescisão do presente instrumento.

SEGURANÇA
5.1.

5.2.

5.3.

O INTEGRADOR responsabiliza-se pela estabilidade de sua rede,
servidores, sistemas operacionais, softwares, bancos de dados, os quais
deverão contar com padrões mínimos de segurança esperados para
soluções baseadas em web. Seu aplicativo deve usar medidas de segurança
razoáveis para proteger as informações privadas do USUÁRIO FINAL.
O INTEGRADOR deverá relatar imediatamente quaisquer vulnerabilidades,
ou ameaças de segurança ou ainda invasões aos seus Sistemas via telefone
da CLASSAPP ou e-mail.
O INTEGRADOR responsabiliza-se por todo conteúdo enviado ou baixado
por meio do link da API, cabendo a seu encargo, como desenvolvedor,
elencar ao USUÁRIO FINAL quais ações vão ocorrer com os dados.

Atualizado: 08 de maio de 2018

