Política de Privacidade / Termos de uso

Política de Proteção de Dados Pessoais
As políticas de privacidade do site www.centerrh.com.br prezam o compromisso com seus usuários no
que diz respeito à transparência e a garantia de proteção da privacidade de suas informações pessoais.
Dessa forma, contribuem para que os usuários utilizem de um ambiente seguro e protegido.
O site www.centerrh.com.br tem adotado os níveis legalmente requeridos quanto à segurança na
proteção de dados e procura instalar todos os meios e medidas adicionais para evitar a perda, o mau uso,
a alteração, o acesso não autorizado ou a subtração indevida dos Dados Pessoais recolhidos. Mesmo
assim, o usuário deve estar ciente de que as medidas de segurança relativas à Internet não são
integralmente infalíveis.
Política de Tratamento das Informações
As informações solicitadas aos usuários são as essenciais à realização do seu cadastramento no site, tais
como nome, endereço postal, endereço eletrônico, celular, data de nascimento, idade, estado civil,
documentação pessoal básica, formação acadêmica, idiomas, empresas em que trabalhou, área de
atuação, nível do cargo, datas de entrada e saída, bem como descrição de atividades desenvolvidas.
Para que o cadastramento seja efetuado, o usuário deverá escolher um login de identificação e uma
senha.
A Empresa tem direito ao acesso total a todas as informações cadastrais inseridas pelo usuário do
sistema, podendo a mesma visualizar e monitorar todas elas. As alterações no currículo serão feitas
exclusivamente pelo usuário.
Política de segurança estabelecida para sua proteção
Os Dados Pessoais / profissionais fornecidos pelo cadastro não poderão ser disponibilizados para o
público em geral. A proteção será assegurada pela existência de uma senha, sendo possível o acesso
aos dados realizado por meio do site, apenas pelo usuário com a utilização do login e de sua senha
criados no momento do cadastramento. Para preservar sua segurança, não deverá fornecer ou facultar o
acesso a sua senha a outras pessoas. Se o fizer, será considerado responsável perante a Center RH,
pelos danos causados devido ao uso indevido de sua senha.
Alterações na Política de Privacidade
O www.centerrh.com.br reserva-se o direito de alterar as políticas de privacidade ora estabelecidas, para
adaptá-las a alterações legislativas, jurisprudenciais, normas relativas à utilização de novas tecnologias,
ou ainda, sempre que julgar necessário.
Política de Preservação Legal
O conteúdo deste site é protegido pelas leis e normas que regulamentam os direitos autorais, marcas
registradas e patentes.

O usuário é meramente autorizado a fazer uso dos conteúdos do site para fins estritamente pessoais,
sendo-lhe expressamente proibido publicar, reproduzir, difundir, distribuir ou, por qualquer forma, tornar
os conteúdos acessíveis a terceiros, para quaisquer fins, designadamente de comunicação pública ou de
comercialização, nomeadamente de disponibilização em outro Website, serviço on-line, ou cópias em
papel.
Ao usuário é vedado alterar ou tentar alterar, por qualquer meio, o conteúdo deste site, ou introduzir no
mesmo quaisquer tipos de vírus ou programas que o danifiquem ou contaminem ou aconselhar terceiros a
fazê-lo.
Entendemos, ainda, como violação à nossa política de preservação e privacidade:
- usar o sistema com propósitos ilegais;
- utilizar o sistema com login e senha de outros usuários e/ou realizar acesso não autorizado ao conteúdo
restrito;
- forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros
ou ocultar a identidade ou autoria, destruir ou corromper dados e informações de outros usuários;
- violar a privacidade de outros usuários;
- distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares, quaisquer informações,
utilizando e-mail ou dados de usuários do site;
- violar copyright ou direito autoral alheio reproduzindo material sem prévia autorização.
As tentativas de invasão ao site www.centerrh.com.br serão tratadas conforme prescrição legal e terão a
tipificação penal correspondente às conseqüências da invasão, prevista no Código Penal Brasileiro.
Foram envidados todos os esforços no sentido de assegurar que o

presente site seja completo,

preciso e rigoroso.
O conteúdo deste site,

incluindo designadamente

os

textos, imagens e sons, é propriedade da

Center Rh., com exceção dos conteúdos fornecidos por clientes ou parceiros comerciais que se
encontrem identificados como tal, tendo apenas fins informativos.
A Center Rh será responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, sofridos por qualquer
usuário, relativamente à informação contida neste site.
O usuário, ao continuar a utilizar este site, aceita expressamente os termos e condições acima descritas.
Caso haja alguma dúvida sobre a política de privacidade da CENTER RH, favor contatar-nos pelo email center@centerrh.com.br

