
Regulamento para inscrição de Startups

1 Sobre a Wayra

A WAYRA, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo, busca,

investe e escala startups. O objetivo é conectar inovadores tecnológicos

(empreendedores ou startups) com a Telefônica, investidores e parceiros para gerar

oportunidades de negócios e inovação em conjunto.

Criada em 2011, a WAYRA opera em 09 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,

Alemanha, México, Peru, Espanha e Reino Unido) e já investiu mais de 45 milhões de

euros. Atualmente, 500 startups fazem parte do portfólio de inovação aberta global da

Telefónica. Entre as áreas mais buscadas no país estão empresas de inteligência

artificial (IA), internet das coisas (IoT), data analytics avançada, cibersegurança e

fintechs.

2 Objetivo: Criar soluções tecnológicas que respondam aos problemas diagnosticados nos
negócios da Organizadora do Desafio;

Todas as informações compartilhadas nas inscrições para os desafios e/ou para o site

serão avaliadas pelo time Wayra e utilizadas para impulsionar o desenvolvimento de

soluções dos negócios da Organizadora do Desafio, o Grupo Telefônica e parceiro.

O desenvolvimento de soluções que respondam as dores diagnosticadas neste Desafio,

pode seguir um modelo para uso interno, para soluções relacionadas a melhoria de

eficiência e redução de custos operacionais, ou para uso externo, com a criação de

novos produtos a serem propostos para o Grupo Telefônica e seu parceiro, ou ainda

propondo softwares embarcados em hardwares já existentes, e disponíveis ao público

B2B.

3 Informações enviadas e confidencialidade

3.1 Os dados fornecidos por meio do preenchimento deste formulário, bem como os

materiais anexos ao envio, ficarão armazenados na plataforma da Wayra

(“Informações”).

3.2 A Wayra adotará as melhores práticas para a manutenção de medidas técnicas e

administrativas razoáveis de segurança para prevenção de tratamento irregular ou

ilícito de dados pessoais recebidos.

3.3 As informações cadastradas na Plataforma Wayra poderão ser acessadas por qualquer:

(i) funcionário da Wayra ou (ii) terceiro prestador de serviços para Wayra que possua



em seu contrato de prestação de serviço com a Wayra cláusula de confidencialidade

em relação a qualquer material recebido para execução dos seus serviços.

3.4 As informações recebidas por meio da Plataforma Wayra poderão ser compartilhadas,

também, com funcionários do Grupo Telefônica desde que com a finalidade de avaliar

as Informações recebidas para possível realização de negócios com o Grupo Telefónica,

análise técnica para investimento por parte do Grupo Telefónica ou alguma outra

hipótese em que possa ser necessária a análise das Informações por parte do Grupo

Telefónica.

3.5 O empreendedor ao submeter suas Informações a Plataforma Wayra deve estar ciente

que as Informações e dados pessoais enviados serão utilizados de forma a atender o

interesse do empreendedor em avaliar a possibilidade da realização de negócios com o

Grupo Telefónica e possível investimento da Wayra e que para tanto as Informações

submetidas poderão ser avaliadas pelas pessoas listadas nos itens 3.3 e 3.4 acima.

3.6 A Wayra não se responsabiliza por dados pessoais enviados em campos nos quais não

são solicitadas esse tipo de informação.


