Termos de Uso e Política de Segurança
Ao fornecer informações pessoais de sua empresa ou navegar neste Portal,
você estará automaticamente concordando com as regras de utilização,
proteção e segurança aqui estabelecidas. Para evitar qualquer transtorno,
recomendamos que você leia atentamente antes de prestar qualquer
informação ou dado cadastral ao Sebrae/PR.

Condições Gerais de Uso do Portal Sebrae/PR

O usuário é responsável pela veracidade de todas as informações prestadas no
momento do cadastro, e, uma vez cadastrado, o usuário está ciente de que são
proibidas as seguintes condutas neste Portal:


utilizar os serviços oferecidos pelo Portal do Sebrae/PR para fins ilegais ou
contrários aos bons costumes;



utilizar o Portal para a transmissão de material ilegal ou impróprio, difamatório,
injuriante, obsceno, pornográfico ou com qualquer vinculação à pedofilia, que
incite a prática de qualquer forma de racismo, ou de conteúdo que viole direitos
de propriedade intelectual ou a privacidade de terceiros;



utilizar o Portal para enviar “spams” ou correntes;



tentar acesso ao sistema ou rede de computadores não autorizados.

O usuário está ciente de que o desrespeito dessas condições acarretará o
bloqueio do seu acesso ao Portal do Sebrae/PR, sem prejuízo das medidas
judiciais cabíveis.

Da Responsabilidade do Usuário e do Sebrae/PR Quanto aos Comentários
Postados nos Canais Interativos do Portal

É de responsabilidade única e exclusiva do usuário, cadastrado ou não, o
conteúdo das mensagens publicadas nos canais interativos do Portal do
Sebrae/PR, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento das normas
vigentes, não cabendo ao Sebrae/PR qualquer responsabilidade pelo conteúdo
das opiniões e manifestações publicadas em qualquer setor do Portal.

O Sebrae/PR se reserva o direito de retirar, total ou parcialmente, qualquer
opinião ou conteúdo postado por qualquer usuário, desde que,
discricionariamente, o considere inapropriado ou contrário às leis em vigor, não
gerando responsabilidade de qualquer natureza ao Sebrae/PR ou direito ao
usuário do qual o conteúdo fora retirado.

Direitos de Propriedade Intelectual

O Sebrae/PR desenvolveu este Portal de informações para seus
usuários. Portanto, nenhuma exploração comercial, total ou parcial dos dados
que estão apresentados neste Portal poderá ser feita sem acordo prévio e por
escrito com o Sebrae/PR. Os textos, imagens, assim como todas as obras
integrantes deste Portal, são de propriedade do Sebrae/PR, vedada qualquer
reprodução e/ou apresentação parcial ou integral sem a autorização expressa
do Sebrae/PR.

A apresentação e o conteúdo do presente Portal, do qual o Sebrae/PR é titular,
constituem uma obra protegida pelas leis em vigor, em especial sobre a
propriedade intelectual.

O Sebrae/PR se reserva o direito de modificar quaisquer informações que
figuram neste Portal, a qualquer momento e sem aviso prévio, sem que isto
gere qualquer responsabilidade ao Sebrae/PR.

As matérias assinadas não exprimem necessariamente a opinião do
Sebrae/PR.

Gestão de senhas e códigos de acesso

O usuário é o único responsável pela administração, gestão e sigilo de sua
senha de acesso. O usuário se compromete a informar ao Sebrae/PR caso sua
senha seja utilizada de maneira incorreta ou seja utilizada por terceiros que, de
alguma forma, tiveram acesso à referida senha.

Para assegurar que terceiros não autorizados não terão acesso a informações
pessoais dos usuários, cada usuário deve escolher uma senha de acesso ao
Portal, que pode ser alterada a qualquer momento. A senha de acesso é
pessoal e intransferível e a responsabilidade pela manutenção do seu sigilo é
de cada usuário.

No curso do procedimento de inscrição, o usuário informará o seu login e uma
senha. O usuário será o único responsável pela conservação do caráter
confidencial de sua senha e de todas as ações que poderão ser feitas na sua
utilização.

Ressaltamos que o login para acesso ao Portal do Sebrae/PR será o CPF do
usuário, uma vez que essa prática proporciona sua identificação personalizada,
bem como lhe garante maior segurança. Ademais, o Sebrae/PR se empenhará
em manter tal informação sob sigilo.

Links para sites externos

O Sebrae/PR, por meio do seu Portal, oferece conexões para sites externos
denominados "hiperlinks", os quais remetem a outros sites na internet.

Neste caso, os conteúdos, produtos, serviços e/ou informações serão de

responsabilidade de seus respectivos titulares, tendo em vista que o
Sebrae/PR não tem possibilidade e acessibilidade para controlar tais
conteúdos. Assim, não nos responsabilizamos, de forma e em hipótese
alguma, por qualquer dano ou prejuízo sofrido por você ou terceiros, decorrente
da utilização dos referidos sites indicados.

Política de segurança e privacidade das informações do cliente

As informações cadastrais e/ou pessoais fornecidas a este Portal serão de uso
exclusivo do Sebrae/PR e utilizadas somente para fins de cadastro. O
Sebrae/PR não assegura ou garante a segurança dessas informações durante
a transmissão dos dados na Internet. No entanto, depois de recebidas as
informações em nossos servidores, faremos o necessário para garantir sua
segurança em nossos sistemas, cabendo ao cliente a decisão de assumir este
risco.

Nenhuma transmissão de dados é 100% segura. Assim, o Sebrae/PR
empenhará seus esforços para preservar o sigilo das informações de seus
usuários, sendo este Portal elaborado e desenvolvido para atender aos
principais quesitos de proteção, segurança e inviolabilidade a partir das
tecnologias disponíveis. Suas informações somente serão fornecidas a
terceiros mediante ordem judicial.

Aplica-se, em caso de omissão da presente política de privacidade, no que
couber, à legislação aplicável a matéria.

Eventuais questões ou demandas judiciais relativas à política de privacidade do
Portal do Sebrae/PR serão dirimidas no Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba.

