Política de Privacidade - MEUHOLERITE

Sua privacidade é nossa preocupação. Temos o compromisso de preservá-la. Esta Política de
Privacidade destina-se a ajudar o usuário a entender como nós usamos, compartilhamos e
protegemos as informações em relação aos nossos aplicativos móveis, site ou qualquer
software fornecido ou em conexão com os serviços do MEUHOLERITE. Assim é importante que
o usuário tire algum tempo para lê-la com cuidado. Lembramos que é importante conhecer
nosso Termo de Uso.
O MEUHOLERITE tem o compromisso com a segurança e privacidade das informações de seus
USUÁRIOS, garantindo que quaisquer informações relativas aos usuários, não serão fornecidas,
publicadas ou comercializadas em quaisquer circunstâncias, ou seja, suas informações estarão
seguras conosco e não serão transmitidas a terceiros fora do Grupo Employer, exceto nas
condições previstas pela presente política de privacidade.
Compartilhamento de informações
Não compartilhamos informações dos nossos USUÁRIOS com terceiros, sejam empresa,
organizações ou indivíduos externos ao MEUHOLERITE, salvo em algumas circunstâncias:
 Para outros serviços do grupo Employer: suas informações são processadas pelos nossos
sistemas de origem, sendo o MEUHOLERITE somente o aplicativo que faz a
apresentação do demonstrativo do holerite e do espelho ponto advindos dos sistemas
de Folha de Pagamento e Ponto integrados ao MEUHOLERITE.
 Por motivos legais: Compartilharemos informações com empresas, organizações ou
indivíduos externos ao MEUHOLERITE, de boa-fé, quando for necessário:
 Cumprir qualquer legislação, regulação, processo formal ou solicitação governamental
aplicável.
 Cumprir Termos de Serviço aplicáveis, inclusive investigação de possíveis violações.
Segurança das Informações
A segurança da informação é nosso compromisso, trabalhamos para proteger as informações
de nossos USUÁRIOS de acessos não autorizados, alterações, divulgações ou destruição não
autorizada dos dados sob nosso domínio através as seguintes práticas:
- Criptografia de dados – Nossos serviços são criptografados usando SSL (Secure Socket Layer) o
padrão global de tecnologia de segurança, garantindo o trafego de informações de forma
sigilosa e segura.
- Todos os dados pessoais informados ao nosso site são armazenados em um banco de dados
reservado e com acesso restrito a pessoas habilitadas, que são obrigadas, por contrato, a
manter a confidencialidade das informações e não utilizá-las inadequadamente.

Dúvidas e correção de dados
O MEUHOLERITE é um aplicativo de propriedade do BNE - Banco Nacional de Empregos LTDA,
sediada na Rua Antonio Chemin, 117, São Gabriel, Colombo-PR, CNPJ nº 82.344.425/0001-82
(doravante denominada ‘Employer’). Este aplicativo está disponível para dispositivos móveis
com sistemas Android, iOs E Windows Phone.
Em caso de dúvidas o usuário poderá entrar em contato pelo e-mail:
contato@meuholerite.com.br
Modificação da política de privacidade
A Employer reserva-se no direito de, a qualquer tempo independente de aviso prévio aos
USUÁRIOS, modificar esta política de privacidade incluindo, removendo ou alterando quaisquer
de suas cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato e serão publicadas nesta página.

