Termo de Uso - MEUHOLERITE
O aplicativo do MEUHOLERITE (doravante denominado ‘MEUHOLERITE’) é um aplicativo móbile
que torna disponível as informações referentes aos comprovantes de pagamento (holerites) e o
espelho ponto do colaborador (doravante ‘USUÁRIO’) através do seu ‘REGISTRO’ na(s)
empresa(s) em que ele está contratado que utiliza(m) o Sistema de Folha de Pagamento da
Employer, o Sistema de Ponto Eletrônico da Employer ou o Sistema Meuholerite/Painel do RH
da Employer, todos disponibilizados pelo BNE - Banco Nacional de Empregos Ltda., sediada na
Rua Antonio Chemin, 117, São Gabriel, Colombo-PR, CNPJ nº 82.344.425/0001-82 e Employer
Tecnologia Ltda. sediada na Rua Antonio Chemin, 117, São Gabriel, Colombo-PR, CNPJ nº
20.281.373/0001-95 (doravante denominadas ‘Employer’). Este aplicativo está disponível para
dispositivos móveis com sistemas Android, iOs e Windows Phone.
Este acordo representa o contrato, como um todo, entre o USUÁRIO e o MEUHOLERITE, e dessa
forma, fazendo o download do nosso aplicativo, o USUÁRIO concorda, sem restrições, em
aceitar os termos e condições de uso abaixo indicados, uma vez que as disposições constantes
do presente Termo de Uso vinculam o USUÁRIO do aplicativo móvel MEUHOLERITE, externam
nossa política de privacidade na divulgação de seu conteúdo e protege o software e a marca, de
acordo com as disposições da Lei de Direitos Autorais (Lei Federal 9.610/98) e da Lei de
Propriedade Industrial (Lei Federal 9.279/96).
1. Aceite dos termos
Ao usar informações, recursos e funcionalidades do MEUHOLERITE, o USUÁRIO reconhece que
analisou e aceitou as condições de uso. Leia-as atentamente com cuidado antes de utilizar
nosso aplicativo, pois o uso deste aplicativo significa que você aceitou todos os termos e
concorda em cumpri-los. Se você, USUÁRIO, for menor de 18 (dezoito) anos ou necessite de
representação na forma da lei, precisará da permissão de seus pais ou responsáveis, o quais
deverão acompanhar o cadastramento e deverão concordar com estes mesmos termos e
condições.
Caso não concorde com todos os termos, não use este site e não faça download do nosso
aplicativo.

2. Modificação dos termos
A Employer reserva-se no direito de, a qualquer tempo independente de aviso prévio aos
USUÁRIOS, modificar estes termos incluindo, removendo ou alterando quaisquer de suas
cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato. Após publicadas tais alterações, ao continuar
com o uso do aplicativo o USUÁRIO terá aceitado e concordado em cumprir os termos
modificados. Se você não concordar ou não estiver satisfeito com as mudanças no Termo de
uso, não utilize este site e desinstale o aplicativo de seu dispositivo. Dessa forma, o USUÁRIO
concorda que periodicamente deve checar as eventuais modificações do Termo de Uso,

disponibilizado na página web ou no próprio aplicativo, e, ler as eventuais mensagens que
o MEUHOLERITE lhe mandar em relação ao Termo de Uso.
3. A política de uso
Você recebeu uma licença limitada, não transferível, não exclusiva, livre de royalties e
revogável para baixar, instalar, executar e utilizar este aplicativo em seu dispositivo. Você
reconhece e concorda que a Employer concede ao USUÁRIO uma licença exclusiva para uso e
desta forma não lhe transfere os direitos sobre o produto. O aplicativo deverá ser utilizado por
você, USUÁRIO. A venda, transferência, modificação, engenharia reversa ou distribuição bem
como a cópia de textos, imagens ou quaisquer partes nele contido é expressamente proibida.
Você é responsável por qualquer atividade que ocorra em seu REGISTRO e você concorda que
você não vai alienar, transferir, licenciar ou ceder a seu REGISTRO, nome e dados de usuário, ou
quaisquer direitos a outrem, com a exceção de pessoas ou empresas que estão expressamente
autorizadas a criar REGISTRO em nome de seus empregados ou colaboradores. Você também
declara que todas as informações que fornecer ao MEUHOLERITE serão verdadeiras, exatas,
atuais e completas, sendo obrigação do USUÁRIO manter a veracidade e exatidão das
informações.
Toda e qualquer ação executada ou conteúdo publicado pelo USUÁRIO durante o uso do
aplicativo será de sua exclusiva e integral responsabilidade, devendo isentar e indenizar a
Employer de quaisquer reclamações, prejuízos, perdas e danos causados à Employer, em
decorrência de tais ações ou manifestações.
O USUÁRIO é exclusivamente responsável por todo e qualquer conteúdo por ele enviado ou
publicado através do Aplicativo. Ao enviar/publicar o conteúdo, o USUÁRIO garante que ele não
viola quaisquer direitos de terceiros ou leis vigentes e concorda em manter a Employer isenta
de quaisquer reclamações judiciais ou extrajudiciais de terceiros.
A EMPLOYER SE EXIME DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS E PREJUÍZOS
DE QUALQUER NATUREZA QUE POSSAM DECORRER DO ACESSO, INTERCEPTAÇÃO,
ELIMINAÇÃO, ALTERAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU MANIPULAÇÃO, POR TERCEIROS NÃO
AUTORIZADOS, DOS DADOS DO USUÁRIO DURANTE A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO.

3.1 O REGISTRO no MEUHOLERITE

A utilização do serviço está condicionada à realização do download do aplicativo além do
USUÁRIO ser um colaborador já REGISTRADO no Sistema Meuholerite/Painel do RH da
Employer. O USUÁRIO para utilizar os serviços deve informar o CPF e a sua senha acesso.
Outras informações também ficam visíveis no MEUHOLERITE como: Data de Nascimento, PIS,
Função e Empresa.
Parte da nossa política de privacidade inclui assegurar que seus dados pessoais não serão
divulgados a terceiros, ficando restritos aos desenvolvedores do serviço. Inclui, também, a
tentativa de recuperação de contas cuja senha de acesso tenha sido esquecida pelo USUÁRIO.
Esse procedimento será visivelmente oferecido no aplicativo, mediante o fornecimento de
dados por parte do USUÁRIO. Não há garantia de recuperação do acesso a contas nessas
condições. Por isso, você é responsável por manter sua senha secreta e segura.
Você não pode utilizar o MEUHOLERITE para qualquer finalidade ilegal ou não autorizada. Você
concorda em cumprir todas as leis, regras e regulamentações (por exemplo, federal, estadual e
municipal), aplicáveis ao uso do MEUHOLERITE e seu conteúdo, incluindo, mas não limitado a,
leis de direitos autorais.
O USUÁRIO é o único responsável, pela sua conduta e por quaisquer dados, informações,
imagem e outro conteúdo ou materiais (coletivamente, "Conteúdo") que enviar, postar ou
exibir através do aplicativo MEUHOLERITE.
Você não deve modificar, adaptar ou alterar o MEUHOLERITE ou, modificar, adaptar ou alterar
outro site, de modo a implicar falsamente que o usuário está associado ou se encontra
vinculado ao MEUHOLERITE.
Você não deve interferir ou interromper o MEUHOLERITE ou os servidores ou redes conectadas
ao serviço, inclusive através da transmissão de qualquer worm, vírus, spyware, malware ou
qualquer outro código de natureza destrutiva ou perturbadora. Você não pode injetar o
conteúdo ou código, ou de outra forma alterar ou interferir na forma como a página do
MEUHOLERITE é processada ou exibida no dispositivo de um USUÁRIO, sob pena de responder
pelos danos causados e pelas violações cometidas.
Você não deve criar novos REGISTROS no MEUHOLERITE através de meios não autorizados,
incluindo, mas não limitado a utilizar um dispositivo automático, script, bot, spider, ou crawler.
A Employer poderá, sem prévio aviso, bloquear e cancelar o acesso ao aplicativo quando
verificar que o USUÁRIO praticou algum ato ou mantenha conduta que (i) viole as leis e
regulamentos federais, estaduais e/ou municipais, (ii) contrarie as regras destes Termos de Uso,
ou (iii) viole os princípios da moral e dos bons costumes.
4. O envio de informações pelos USUÁRIOS

O MEUHOLERITE permite que os USUÁRIOS atualizem a foto do seu perfil, através da
funcionalidade atualização de foto. Neste caso, o USUÁRIO declara estar ciente e
expressamente concordar que as informações de identificação de seu REGISTRO, e informações
por ele enviados e/ou transmitidos ao site e/ou aplicativo poderão ser processados, acessados
e visualizados por quaisquer outros USUÁRIOS dos Sistemas Meuholerite/Painel do RH
detentores dessas informações, sem que a Employer e/ou seus empreendimentos tenham
qualquer responsabilidade sobre tais conteúdos.
Em caso de infringência os direitos de terceiros em decorrência da utilização indevida do
MEUHOLERITE, o USUÁRIO concorda em pagar por todos os royalties, taxas, indenização ou
qualquer outro encargo em razão da ocorrência, inexistindo responsabilidade por parte do
MEUHOLERITE nesse particular.
Da mesma forma você concorda que não irá usar robôs, sistemas de varredura e
armazenamento de dados (como “spiders” ou “scrapers”), links escondidos ou qualquer outro
recurso, ferramenta, programa, algoritmo ou método coletor/extrator de dados automático
para acessar, adquirir, copiar ou monitorar o MEUHOLERITE, sem permissão expressa por
escrito de seus proprietários.

4.1 Consentimento para coleta e uso de Dados
Você concorda que o MEUHOLERITE pode coletar e usar dados técnicos de seu dispositivo tais
como especificações, configurações, versões de sistema operacional, câmera, tipo de conexão à
internet e afins.
5. Isenção de Garantias e Limitações de responsabilidade
Este aplicativo estará em contínuo desenvolvimento e pode conter erros e, por isso, o uso é
fornecido "no estado em que se encontra" e sob risco do USUÁRIO final. Na extensão máxima
permitida pela legislação aplicável a Employer isenta-se de quaisquer garantias e condições
expressas ou implícitas incluindo, sem limitação, garantias de comercialização, adequação a um
propósito específico, titularidade e não violação no que diz respeito ao aplicativo e qualquer
um de seus componentes ou ainda à prestação ou não de serviços de suporte. A Employer não
garante que a operação deste aplicativo seja contínua e sem defeitos.
Exceto pelo estabelecido neste documento não há outras garantias, condições ou promessas
aos aplicativos, expressas ou implícitas, e todas essas garantias, condições e promessas podem
ser excluídas de acordo com o que é permitido por lei sem prejuízo à Employer e seus
colaboradores.
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A Employer não garante, declara ou assegura que o uso deste aplicativo será
ininterrupto ou livre de erros e você concorda que a Employer pode, de tempos em
tempos, modificar ou descontinuar (temporária ou permanentemente) a
distribuição ou a atualização deste aplicativo sem que você seja avisado.
A Employer não garante, declara nem assegura que este aplicativo esteja livre de
perda, interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de
segurança e isenta-se de qualquer responsabilidade em relação à essas questões.
Você é responsável pelo backup do seu próprio dispositivo.
A Employer não se responsabiliza por falhas ou descontinuidade na prestação do
serviço em decorrência de erros, falta de conectividade e/ou mau funcionamento do
Smartphone utilizado pelo USUÁRIO PARA ACESSAR O MEUHOLERITE.
Em hipótese alguma a Employer, bem como seus diretores, executivos, funcionários,
afiliadas, agentes, contratados ou licenciadores responsabilizar-se-ão por perdas ou
danos causados pelo uso do aplicativo.

6. Suporte Técnico
Os suportes técnicos do MEUHOLERITE ocorrerão na medida em que eventuais falhas no
serviço forem detectadas pelos programadores do aplicativo. A validade técnica para cada
versão disponibilizada é por prazo indeterminado. Dentro desse período, o usuário poderá
informar problemas que estejam ocorrendo no aplicativo ou em seu uso, e assim ser atendido
pelo suporte técnico que analisará o pedido e responderá conforme a situação.
7. Foro para dirimir controvérsias
Caso você considere que existem fatos, circunstâncias ou suspeita de qualquer uso inadequado
dos Conteúdos ou qualquer questão de segurança relacionada à MEUHOLERITE e, em
particular, que representem violação de direito autoral ou de propriedade intelectual ou outros
direitos, pedimos que envie uma comunicação à Employer por meio do e-mail
contato@meuholerite.com.br contendo, se possível, seus dados pessoais (nome, endereço e
número de telefone), bem como especificação do evento verificado por Você (em particular,
quando se tratar de suposta violação de direitos autorais, indicação precisa e completa dos
conteúdos protegidos e supostamente infringidos com as respectivas URLs).
Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Colombo, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer
questões decorrentes destes Termos de Uso, que será regido pelas leis brasileiras.
Se você ainda possui alguma dúvida sobre a forma de utilização de nosso produto ou sobre o
nosso termo de uso ou nossa política de privacidade e seus direitos e deveres perante o
MEUHOLERITE, gentileza enviar um e-mail para contato@meuholerite.com.br. Ficaremos
felizes com o seu contato.

