Termos e condições de serviços
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Introdução: Esta página estabelece os ”termos e condições “ dos quais você pode utilizar para vagas
nesta empresa. Por favor leia as informações cuidadosamente. Se você não aceita os termos e condições
estabelecidos aqui, não utilize esse serviço.

2-

Aceitação dos Termos: Ao utilizar essa página de Internet, você aceita as obrigações deste termo e
condições, que podem ser atualizados pela Styropek a qualquer momento e sem prévio aviso, por este
motivo você deve visitar esta página periodicamente para consultar a versão mais recente. Os termos
“você” e “usuário” utilizados neste site fazem referência a todas as pessoas e entidades que acessem esta
página de internet por qualquer razão.
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Acordo Obrigatório: Estes temos (podem ser alterados periodicamente pela Styropek) formam um acordo
obrigatório entre você e a Styropek EPS do Brasil. O acesso e o uso da seção “trabalhe conosco” indica
que você está de acordo com o termo.
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Definições: Abaixo apresentamos as definições que serão usadas e aplicadas neste site:
•

“Candidato": significa um usuário que acessa a Web para buscar um emprego e que não é um
empregador.

•

“Banco de CVs”: Se refere a base de dados de candidatos potenciais para poder ocupar ou
concorrer a uma vaga nesta empresa.

•
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“Você": significa a pessoa que está aceitando os termos e condições.

Regras de uso geral de acesso ao “trabalhe conosco” da Styropek: Esta sessão ou portal foi
desenvolvido para aqueles que estão em busca de um trabalho. Você pode usar o site da web com
intensões legitimas e de acordo com as indicações de usos ditadas pela Styropek, que é a única entidade
que interpretará o uso e aceitação deste site.
Em conformidade com a Lei Federal de Proteção de dados pessoais em posse de particulares, a Styropek
EPS do Brasil, é responsável por:
•

Manter a confidencialidade de todos os dados pessoais unicamente para uso de recrutamento e
seleção de pessoal e com nenhum outro proposito.

•

Não transferir a terceiros, dados pessoais recebidos na qualidade de responsável receptor, salvo
pelo disposto na lei.

•

Garantir que somente seus empregados tenham acesso aos dados transferidos e que nenhum
deles dará um tratamento diferente no recrutamento e seleção de pessoal.

A Styropek EPS do Brasil se isenta de qualquer responsabilidade presente ou futura, que surja do uso não
acordado dos dados pessoais que tenham sido transferidos aos clientes.
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Outras regras particulares de uso do site: Você representa, garante e aceita que não usará (ou
planejará, motivará e ajudará os outros a usar) este site para qualquer outro proposito em qualquer maneira
está proibido pelos termos e condições aqui mencionados e que sejam aplicados por lei. É de sua
responsabilidade assegurar que você use este site de acordo com os termos especificados.
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Geral: Styropek e seus agentes associados não assumem a responsabilidade de que o conteúdo seja
usado fora do Brasil. O acesso ao conteúdo desta página pode não ser legal para certas pessoas ou certos
países. Se você acessar ao conteúdo deste site fora do Brasil, você o faz por conta e risco e é responsável
pelo cumprimento das leis da sua jurisdição. O usuário se compromete a utilizar o site e os serviços em
conformidade com a lei, estas condições gerais e condições particulares são aplicáveis assim como com a
moral e bons costumes geralmente aceitas em ordem pública.

7.1- Regras de segurança:
É proibido a todos os usuários violar ou atentar contra a segurança deste site, incluindo (sem limitações):
•

Atentar, explorar ou provar a vulnerabilidade do sistema e da rede que assegurem as medidas de
autenticidade sem autorização previa.

•

Atentar e interferir com o serviço de qualquer usuário, servidor ou rede (host, network) através do
envio de vírus ao site, ou de outros atos como sobrecarga (overloading, flooding).

A violação destas regras de segurança pode resultar em crime de responsabilidade civil e criminal. A
Styropek EPS do Brasil investigará os casos que possam representar violações e implicará em cooperar
com as respectivas autoridades no processo jurídico de seus usuários que estejam implicados nestas
violações.

