Termos de Uso e Responsabilidade
A Weplace Consultoria em Recursos Humanos Ltda atua como consultoria em recursos humanos e este website tem por objetivo apresentar nossa empresa e
serviços e mantermos um canal de comunicação online com o público.
Através do Termo de Uso e Responsabilidade e da Política de Privacidade aqui descritos, a Weplace reforça seu compromisso com a segurança e a privacidade de
informações coletadas dos usuários neste website. A navegação e fornecimento de informações através deste website implica na total e integral aceitação do Termo
de Uso e Responsabilidade e da Política de Privacidade, conforme descritos nos termos e condições abaixo:
. São utilizadas medidas tecnológicas, administrativas e físicas para proteger as informações aqui coletadas e manter nossos aplicativos, servidores e bancos de dados
livres de acesso e utilização não autorizada. Entretanto, a garantia não alcança 100% de segurança. Aconselhamos que não transmita informações pela internet,
caso possua receios sobre a completa segurança de suas informações pessoais.
. Ao submeter suas informações e ou compartilhar seu currículo em nosso site, suas informações passarão a ser propriedade da Weplace e farão parte integrante do
conteúdo de nosso banco de dados.
. A Weplace se compromete a não vender ou alugar as informações pessoais do usuário a terceiros, nem tão pouco as utilizará ou compartilhará de maneira diversa
da descrita nesta Política de Privacidade e serão tratadas de forma confidencial, excetuando-se a utilização em processos seletivos de clientes da Weplace (empresas
empregadoras) e que tem como objetivo gerar oportunidades profissionais e em cumprimento de mandados legais.
. O envio de informações e/ou currículo através deste website não garante a participação em processos trabalhados pela Weplace.
. Os usuários podem modificar ou mesmo retirar todas as suas informações do site a qualquer hora, encaminhando novas informações ou currículo atualizado.
. O site e todo o seu conteúdo, incluindo textos, imagens estáticas ou animadas, bancos de dados etc., são de propriedade da Weplace e são protegidos pela Lei do
Software (a “Lei 9.609/98”) e pela Lei de Direitos Autorais (a “Lei 9.610/98”), sendo vedada modificação, reprodução, armazenamento, transmissão, cópia,
distribuição ou qualquer outra forma de utilização, sejam para fins comerciais ou não, sem autorização da Weplace Consultoria em Recursos Humanos Ltda.
. Tentativas de invasão ao website da Weplace serão tratadas, conforme prescrição legal, como dano, roubo ou qualquer outra tipificação penal prevista no Código
Penal Brasileiro ou em outras normas correlatas.
. A Weplace poderá alterar a Política de Privacidade, aqui estabelecida, a qualquer tempo, por decorrência da adoção de novas tecnologias, alteração na legislação
ou necessidades de segurança e funcionamento do website, e suas eventuais alterações estarão sempre disponíveis, tornando-se válidas a partir da data de sua
publicação. Esta Política de Privacidade não revoga nem substitui outros instrumentos contratuais que versem sobre confidencialidade e privacidade e que vinculem
a Weplace com quaisquer dos usuários, em razão da celebração de parcerias e outros relacionamentos.
. O usuário poderá utilizar o conteúdo do site apenas em caráter pessoal, ficando proibida qualquer divulgação pública e/ou com finalidade comercial. A criação de
um link que aponte para o site da Weplace é autorizada somente para a página de entrada do site. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo do site sem
prévia autorização.
. Este site pode conter links para sites controlados ou oferecidos por terceiros. A Weplace informa que não é responsável pelas políticas de privacidade desses outros
sites e, por isso, aconselhamos que nossos visitantes leiam as políticas e termos de cada site de terceiro.
. A Weplace se isenta da responsabilidade por quaisquer ações práticas ou informações oriundas de fontes externas a este website, ainda que provenientes de
acessos originados a partir de links de nosso website, mas direcionados a ambientes externos pertencentes a terceiros, outros sites ou domínios.
. O presente termo aplica-se exclusivamente às informações contidas em nosso website.
. Da mesma maneira como nosso website, o presente termo de uso poderá sofrer alterações e/ou atualizações. Sendo assim, o visitante terá acesso ao termo vigente
na data do acesso.
. A Weplace se compromete a não medir esforços para oferecer informações atualizadas e exatas. Todavia, eventualmente, podem ocorrer erros, bem como
informações e dados que estarão sujeitos a mudanças. Portanto, o visitante será o único responsável por toda e qualquer disposição ou ação tomada com base nas
informações contidas em nosso website.
. O presente termo de uso será regido e interpretado em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil. Qualquer conflito que surja em virtude do uso
deste website será submetido ao Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Se você ainda tiver alguma dúvida ou comentários a respeito do presente termo, entre em contato conosco.

