TERMOS DE USO

Introdução
A Clave Consultoria Ltda.
("Clave" ou "Nós") fornece a você o
www.claveconsultoria.com.br (o "Site da Clave") para sua informação pessoal e acesso
a nossos serviços. Por favor, sinta-se livre para navegar, baixar a partir de e fazer
outro uso do Site da Clave. Ao acessar e usar o Site da Clave, você aceita e concorda
com os seguintes termos de uso ("Termos de Uso"), sem limitação ou qualificação. Se
você não concordar com estes Termos de Uso, por favor não use o Site da Clave.
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Direito de Uso do Conteúdo do Site
Estamos concedendo uma licença limitada, não exclusiva e revogável para você ver,
compartilhar, imprimir ou fazer download de qualquer conteúdo, conforme abaixo
definido, a partir do Site da Clave para seu uso pessoal. A você não é concedido o
direito de licenciar, republicar, distribuir, copiar, ceder, sublicenciar, transferir, vender,
preparar trabalhos derivados de, ou outro uso não pessoal de qualquer conteúdo do
Site da Clave. Nenhuma parte de qualquer conteúdo pode ser reproduzida em
qualquer forma ou incorporada em qualquer sistema de recuperação de informação,
eletrônico ou mecânico, que não seja para seu uso pessoal. Você não poderá acessar
ou utilizar o Site da Clave de qualquer forma que possa ou pretenda danificar ou
prejudicar o Site da Clave, ou qualquer servidor ou rede subjacente ao Site da Clave,
ou interferir no uso e gozo de qualquer outra pessoa do Site. A você também é
concedido um direito limitado, revogável, e não exclusivo de criar um hiperlink para o
Site ou a qualquer conteúdo seu nele, desde que o link não retrate a Clave, ou seus
produtos ou serviços de maneira falsa, enganosa, depreciativa ou ofensiva nem
implicar um patrocínio ou endosso do seu site, página ou conteúdo pela Clave.
Você não pode usar sistemas automatizados (por exemplo, robôs, aranhas, etc.) para
acessar o Site. Você concorda em não coletar informações pessoalmente
identificáveis de outros usuários do site para vender ou explorar essas informações.
Exceto pelos direitos limitados expressamente aqui concedidos, todos os direitos,
títulos e interesses no e para o Site da Clave e todo conteúdo nele contido são
reservados e de propriedade da Clave.
A CLAVE RESERVA-SE O DIREITO DE NEGAR O ACESSO A ESTE SITE A QUALQUER UM
SEM AVISO PRÉVIO A SEU PRÓPRIO CRITÉRIO POR QUALQUER MOTIVO, INCLUSIVE
POR VIOLAÇÃO DE QUALQUER DESTES TERMOS DE USO, INCLUINDO QUAISQUER
DIREITOS DE USO.

Alterações no Site da Clave e Termos de Uso
A Clave reserva-se o direito de alterar ou modificar conteúdo, materiais ou
informações que estão aparecendo em ou em conexão com este Site, inclusive estes
Termos de Uso, a qualquer momento sem aviso prévio. A Clave pode, a qualquer
momento, revisar estes Termos de Uso atualizando esta publicação.
Você está vinculado por tais revisões e, portanto, deve visitar estas páginas para rever
os Termos de Uso atualizados sempre que possível.
Rua Sérgio Buarque de Holanda, n° 605 2°andar, sala 229 – Jacarepaguá – CEP: 22775-031 - Rio de Janeiro/RJ Brasil
Tel.: +55 21 2217-1500 | www.claveconsultoria.com.br

Acesso a Conteúdo Restrito
O Site e Portal da Clave possuem área de conteúdo aberto e de conteúdo restrito.
Para ter acesso ao conteúdo restrito, pode ser necessário que o Usuário faça um
cadastro fornecendo algumas informações pessoais para poder criar um login e
senha. O Usuário é o único responsável pela veracidade das informações fornecidas
para realização dos cadastros. Eventuais divergências e/ou inconsistências poderão
impedir o seu acesso a alguns dos Serviços oferecidos no Site ou Portal da Clave
como medida de segurança.
Como minhas informações de cadastro são utilizados?
Você pode conferir os dados pessoais coletados e como são usados em nossa Política
de Privacidade.
Posso compartilhar meu login, senha ou outras informações de acesso ao Site,
Aplicativo e Portal com terceiros?
Para proteger suas informações, o Usuário deve manter a senha em sigilo. As
atividades realizadas no Site ou Portal da Clave são de responsabilidade do Usuário
que é único e inteiramente responsável pela guarda, sigilo e bom uso do seu login e
senha.
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Propriedade de Direitos Intelectuais
O conteúdo do Site da Clave está protegido por leis de propriedade intelectual
aplicáveis e todo o conteúdo é de propriedade da Clave ou usado pela Clave sob
licença ou com permissão. Todo o texto, a formatação (incluindo, sem limitação, a
seleção, coordenação e disposição dos materiais no Site da Clave, e as imagens,
gráficos, animação, ferramentas, widgets, aplicativos comerciais, vídeos, música, sons,
artigos, cópia, materiais criativos, fotos, marcas comerciais, marcas de serviço, nomes
comerciais e logotipos) e outros materiais e informações contidos neste site estão
sujeitos aos direitos de propriedade intelectual da Clave, suas subsidiárias e afiliadas,
e seus respectivos licenciadores e licenciados (coletivamente "Conteúdo"). Estes
materiais não podem ser copiados, nem ter a engenharia revertida, descompilados,
desmontados, modificados, reenviados para outros sites, enquadrados,
profundamente ligados, alterados, ou de outra forma distribuídos, redistribuídos,
licenciados, sublicenciados ou transferidos de qualquer forma por você. Nada contido
no Site da Clave deve ser interpretado como concessão, por implicação, preclusão ou,
de outra forma, qualquer licença ou direito para fazer uso comercial da marca Clave,
direito de propriedade intelectual ou material com direitos autorais sem a permissão
prévia por escrito da Clave. As marcas, logotipos, nomes comerciais e marcas de
serviços, registrados ou não (coletivamente as "Marcas") exibidos no site da Clave são
marcas comerciais da Clave. Nada contido no Site da Clave deve ser interpretado
como concessão, por implicação ou de outra forma, de qualquer licença ou direito de
usar qualquer Marca exibida no Site sem a permissão por escrito da Clave ou de
terceiros que possam ser proprietários da Marca.
Qualquer utilização comercial não autorizada desses materiais violará direitos de
propriedade intelectual da Clave e estará sujeito a direitos e recursos legais
completos da Clave.
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Reclamações sobre Direitos Autorais
Na operação do Site, a Clave pode agir como "prestador de serviços" e oferecer
serviços como provedor online de materiais e links para sites de terceiros. Como
resultado, materiais de terceiros que a Clave não seja proprietária ou tenha controle
podem ser transmitidos, armazenados, acessados ou de outra forma disponibilizados
através do Site. A Clave adota uma política que prevê a remoção imediata de
qualquer conteúdo ou a suspensão de qualquer usuário que violar os direitos da
Clave ou de um terceiro, ou que de outra forma violar uma lei de propriedade
intelectual ou regulamentos, ou este Acordo. Se você acredita que qualquer material
disponível através do Site viola um direito de autor, você deve notificar a Clave
utilizando nossos canais de atendimento. A Clave responderá diligentemente para
remover ou desabilitar o acesso ao material supostamente violado.

Conteúdo de Terceiros e Links para Outros Sites
da Web
O Site da Clave pode conter conteúdo de terceiros e links para outros sites que são
completamente independentes deste site. O conteúdo de terceiros e links estão
incluídos exclusivamente para conveniência dos usuários e não constituem qualquer
aprovação, endosso ou garantia pela Clave. Além disso, a Clave não é responsável
pela exatidão, integridade ou confiabilidade das informações de terceiros, ou pelos
produtos ou serviços oferecidos ou vendidos através de qualquer site de redes de
terceiros e você assume total responsabilidade pelo uso de informações de terceiros.
Quaisquer acordos, transações ou outros acordos feitos entre você e esses terceiros
são feitos exclusivamente por sua conta e risco. Quando você clica em um link de
terceiros, sai do Site da Clave. Todas as informações pessoais que você enviar ao site
correspondente não serão coletadas ou controladas pela Clave, mas estarão sujeitas
ao aviso de privacidade ou aos termos de uso do site correspondente. Por favor, leia
a política de privacidade e termos de uso do site correspondente para obter mais
informações sobre suas práticas de privacidade.
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Política de Privacidade
A Clave respeita a Lei Geral de Proteção de Dados e reconhece a importância de
respeitar a privacidade daqueles que visitam e optam por aproveitar os serviços e
informações oferecido em nossos sites. A Política de Privacidade da Clave fornece uma
visão geral do que você pode esperar quando navega no Site da Clave.

Responsabilidades
Você é responsável, sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento:
por todas as suas ações ou omissões realizadas no Site da Clave, pela titularidade e
guarda de seu login e senha, bem como pela veracidade das informações prestadas;
pelos conteúdos por si enviados e/ou transmitidos no Site; e pela reparação de danos
por si causados à Clave, terceiros ou outros Usuários, decorrentes do acesso e uso
indevidos dos nossos Sites. A Clave não se responsabiliza pelos itens citados acima,
bem como por todos e quaisquer conteúdos enviados e/ou transmitidos pelos
Usuários e/ou terceiros, os quais, desde já declara não representarem a opinião ou a
visão da Clave. A Clave se abstém, ainda, de prestar quaisquer garantias contra
eventuais indisponibilidades e/ou falhas técnicas do Site, se obrigando, contudo, a
envidar melhores esforços para solucioná-las em tempo razoável quando da sua
identificação.

Geral
Estes Termos de Uso devem ser considerados, interpretados e determinados
exclusivamente de acordo com as leis brasileiras e tratados aplicáveis, sem dar efeito
a quaisquer princípios de conflitos de lei. Você concorda expressamente que
qualquer ação em direito ou de equidade decorrente ou direta ou indiretamente
relacionada a estes Termos de Uso ou a este Site deve ser apresentada apenas nos
tribunais desta jurisdição. Você consente e se submete à jurisdição pessoal de tais
tribunais para fins de qualquer ação relacionada ao Site da Clave, seu acesso ou uso
do mesmo, ou a estes Termos de Uso.
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Estes Termos de Uso não podem ser atribuídos por você. A Clave pode ceder seus
direitos e obrigações previstos nos presentes Termos de Uso a qualquer momento.
Se alguma parte ou disposição destes Termos de Uso for considerada ilegal, nula,
inválida ou inexequível, essa parte será considerada separável destes Termos de Uso
e não afetará a validade e aplicabilidade de quaisquer disposições remanescentes.
Salvo disposição em contrário, estes Termos de Uso constituem a totalidade do
acordo entre você e a Clave. Certas disposições destes Termos de Uso podem ser
substituídas ou adicionadas por notícias ou termos localizados em páginas
específicas, aplicações, ferramentas ou outros materiais que você pode acessar
dentro deste Site designado. Falha da Clave em fazer cumprir qualquer disposição
destes Termos de Uso ou qualquer termo adicional não deve ser considerada uma
renúncia de tais provisões, nem do seu direito de aplicar essa disposição. Estes
Termos de Uso e quaisquer documentos relacionados podem ser aceitos em formato
eletrônico (por exemplo, por meio eletrônico ou outros meios de demonstração de
parecer favorável) e sua aceitação será considerado vinculativa entre você e Clave.
Você concorda, sem limitação, que não contestará a validade ou eficácia destes
Termos de Uso e quaisquer documentos relacionados.
Atendimento ao Cliente e Informações para Contato
LOCALIZAÇÃO
Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 605, sala 229, Jacarepaguá
CEP 22775-031 - Rio de Janeiro-RJ
CONTATO
+55 (21) 2217-1500
atendimento@claveconsultoria.com.br
Os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade serão regidos pela legislação
brasileira e tratados aplicáveis, tendo por foro a comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro.
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