
Termos de uso CLIC VENDAS e CLIC RH 

(REVISADO EM JANEIRO DE 2021) 

Bem-vindo à CLIC TECNOLOGIA, nestes Termos de Uso estão estabelecidas as 

condições para utilização dos conteúdos, ferramentas e serviços disponibilizados no 

APLICATIVO MÓVEL CLIC TECNOLOGIA, PORTAL WEB CLIC VENDAS E PORTAL 

WEB CLIC RH, de forma a esclarecer as obrigações e responsabilidades de seus 

usuários. Por meio do site, você tem acesso a uma variedade de recursos e 

conteúdos. Que incluem:  

(a) Apoio a Vendas, em ofertas de software e software como serviço;  

(b) Páginas da Web, dados, mensagens, texto, imagens, fotografias, gráficos;  

(c) Relatório dos dados armazenados nas plataformas da CLIC VENDAS E 

CLIC RH, com o qual você poderá visualizar o seu conteúdo, imprimir e fazer 

download, sendo essas ações mediante permissões de acesso e extração. 

As plataformas da CLIC VENDAS e CLIC RH podem revisar os Termos de Uso e 

a Política de Privacidade a qualquer momento, sem aviso prévio. Os Termos de Uso 

e Política de Privacidade revisados entrarão em vigor quando publicados e 

permanecem vigente por prazo indeterminado. 

DO CADASTRO 

Para acessar a totalidade dos conteúdos, ferramentas e serviços, a CLIC VENDAS e 

CLIC RH poderão coletar dados pessoais dos usuários. Os dados pessoais informados 

pelos usuários, bem como os dados disponibilizados durante o uso dos serviços, 

serão tratados em conformidade com o disposto na Política de Privacidade. 

Ao submeter seus dados para acesso à totalidade dos conteúdos, ferramentas e 

serviços, os usuários se comprometem a informar apenas aqueles verdadeiros e 

atualizados, sendo de sua exclusiva responsabilidade as consequências civis e 

penais advindas da prestação de informações incorretas ou falsas. 

Em caso de dados falsos ou inexatos, a CLIC VENDAS e CLIC RH reservam o direito 

de não concluir o cadastramento ou bloquear as contas já existentes, 
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impossibilitando o uso dos serviços pelos usuários, até que as informações sejam 

corrigidas. 

Fica ressalvada a guarda pelas plataformas CLIC VENDAS e CLIC RH das informações 

e/ou dados coletados para melhoria do site, ou cuja manutenção seja a eles imposta 

em razão de obrigações legais e/ou regulatórias ou, ainda, cuja a manutenção seja 

necessária para cumprimento de ordem judicial, no âmbito de processos judiciais 

e/ou administrativos e questionamento de terceiros decorrentes das atividades 

desempenhadas pelos usuários no site. 

USO DE MATERIAIS 

Os usuários podem baixar, armazenar, exibir e imprimir em seu computador, 

materiais que a CLIC VENDAS e CLIC RH concedem as permissões de acesso e 

extração. A CLIC VENDAS e CLIC RH publicam, transmitem ou disponibilizam os 

materiais para download, sujeito ao seguinte:  

(a) Os materiais podem ser usados exclusivamente para fins pessoais e 

informativos;  

(b) Os Materiais não podem ser modificados ou alterados de nenhuma 

forma; e  

(c) Os Materiais não podem ser redistribuídos. 

O presente termo concede ao usuário, por meio de seus termos e durante sua 

vigência, uma licença não exclusiva, não transferível, não sublicenciável e limitada, 

para acessar todas as plataformas e fazer uso dos conteúdos, ferramentas e serviços 

da CLIC VENDAS e CLIC RH. 

Nem este termo nem o uso do site e das ferramentas e serviços transferem ou 

concedem ao usuário quaisquer direitos, exceto pela licença limitada concedida. 

RESERVA DE DIREITOS 

O Site e os conteúdos fornecidos são propriedades intelectuais e obras protegidas 

por direitos autorais da CLIC VENDAS e CLIC RH e de um provedor terceiro 

(CLOUD). Todos os direitos, títulos e interesses não expressamente concedidos com 



relação ao site são reservados. Todo o conteúdo é fornecido "no estado em que se 

encontra" e "conforme disponível", e a CLIC VENDAS e CLIC RH reserva-se o direito 

de rescindir as permissões concedidas a você na seção 2 e seu uso do conteúdo a 

qualquer momento. 

SEGURANÇA, SENHAS E MEIOS DE ACESSAR OS PORTAIS WEB E 

APLICATIVOS DA CLIC VENDAS E CLIC RH 

Você concorda em não acessar ou usar o site/aplicativo de qualquer maneira que 

possa danificar, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar quaisquer contas, sistemas 

de computador ou redes da CLIC VENDAS e CLIC RH. Você concorda em não tentar 

obter acesso não autorizado a quaisquer partes do site/aplicativo ou contas, 

sistemas de computador ou redes da CLIC VENDAS e CLIC RH. Você concorda em 

não interferir ou tentar interferir com o funcionamento adequado do site/aplicativo 

ou de quaisquer contas, sistemas de computador ou redes da CLIC VENDAS e CLIC 

RH. Você concorda em não usar nenhum robô, spider, scraper ou outro meio 

automatizado para acessar o site/aplicativo ou quaisquer contas, sistemas de 

computador ou redes da CLIC VENDAS e CLIC RH sem a permissão expressa por 

escrito. 

Se algum dos serviços exigir que você abra uma conta, você deve concluir o processo 

de registro, fornecendo-nos informações atualizadas, completas e precisas, 

conforme exigido pelo formulário de registro aplicável. Também pode ser 

necessário escolher uma senha e um nome de usuário. O acesso e uso de áreas 

protegidas por senha são restritos apenas a usuários autorizados. Você concorda em 

não compartilhar e manter a confidencialidade da sua senha, informações de conta 

ou acesso ao site/aplicativo. Você é responsável por todas as atividades que 

ocorram por meio do uso de sua senha ou conta ou como resultado de seu acesso ao 

site/aplicativo. 

A CLIC VENDAS, CLIC RH e seus usuários envidarão esforços para, dentro dos 

padrões recomendados de segurança, garantir que os dados pessoais informados 

pelos usuários sejam protegidos e mantidos confidenciais.  

NENHUM USO ILEGAL OU PROIBIDO 



É terminantemente vedado ao usuário, ao acessar o site e utilizar os conteúdos, 

ferramentas e serviços: (i) exibir, enviar ou de qualquer forma divulgar mensagens, 

arquivos, fotografias ou quaisquer dados ou materiais com conteúdo ilegal, violento, 

difamatório, calunioso, sigiloso, abusivo, perigoso, degradante, pornográfico, 

discriminatório, racista ou de qualquer modo ilegais ou atentatórios à ordem 

pública; (ii) praticar ou fomentar a prática de quaisquer atos ou atividades ilegais; 

(iii) exibir, enviar ou de qualquer forma divulgar mensagens, arquivos, programas, 

rotinas ou links cujo recebimento possa não ser desejado pelo destinatário, tais 

como correntes, listas de distribuição, “spamming” e similares; e (iv) exibir, enviar 

ou de qualquer forma divulgar mensagens, arquivos, fotografias ou quaisquer dados 

ou materiais que violem direitos de propriedade intelectual ou qualquer outro 

direito. 

Você concorda em não usar as plataformas digitais da CLIC VENDAS e CLIC RH, ou 

conteúdo fornecido, para qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida por estes 

Termos de Uso ou pela Política de Privacidade. 

INDENIZAÇÃO 

Você concorda em indenizar e isentar de responsabilidade a CLIC VENDAS e CLIC 

RH, seus executivos, diretores, funcionários e agentes, contra todas e quaisquer 

reivindicações, responsabilidades, danos, perdas ou despesas, incluindo honorários 

advocatícios e custos razoáveis, decorrentes de conteúdos que você compartilha.  

A violação destes Termos de Uso ou regras adicionais e quaisquer direitos de 

terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual, também estão alcançadas 

nos termos indenizatórios.  

MONITORAMENTO 

A CLIC VENDAS e CLIC RH reserva-se o direito de revisar o site bem como o seu 

conteúdo, monitorando o uso e sua atividade no mesmo. A CLIC VENDAS e CLIC RH 

pode remover conteúdo que seja confidencial ou de propriedade de terceiros sem a 

permissão deste. 

CESSAÇÃO DE USO  



A CLIC VENDAS e CLIC RH pode, a seu exclusivo critério, a qualquer momento 

interromper o fornecimento ou limitar o seu acesso ao site, desde que verificado que 

você infringiu os Termos de Uso e os direitos autorais de terceiros. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

A CLIC VENDAS e CLIC RH se preocupam com a privacidade de seus usuários e 

desenvolveu uma política para abordar questões de privacidade. Para obter mais 

informações, consulte a Política de Privacidade da CLIC VENDAS e CLIC 

RH. Qualquer informação pessoal coletada neste site/aplicativo pode ser acessada, 

armazenada e tratada de acordo com a Política de Privacidade da CLIC VENDAS e 

CLIC RH. 

Você entende que a CLIC VENDAS e CLIC RH coletam, utilizam, acessam, transmitem, 

processam, armazenam suas informações pessoais e pode compartilhar esses dados 

somente com o ERP do cliente, com a finalidade de fornecer serviços sujeitos à 

Política de Privacidade. 

DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS   

As Informações sobre disponibilidade de produtos no site/aplicativo podem fazer 

referências ou cruzar produtos, programas ou serviços da CLIC VENDAS e CLIC RH. 

Entre em contato com o encarregado através do e-mail 

andre.fernandes@clictecnologia.com.br, para obter mais informações. 

LEIS APLICÁVEIS 

Todas as questões relacionadas ao seu acesso e uso do site e dos conteúdos 

fornecidos, serão regidos pelas Leis da República Federativa do Brasil. Qualquer 

ação legal ou processo relacionado ao seu acesso ou uso do site/aplicativo, fica 

eleito, desde já, o foro da cidade de Blumenau – SC para dirimir eventuais 

controvérsias oriundas do presente termo, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

Você  a CLIC VENDAS e a CLIC RH concordam em se submeter à jurisdição e 

concordam que o foro é adequado nesses tribunais em qualquer ação ou processo 

legal. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os usuários reconhecem que as peculiaridades de uso dos conteúdos, ferramentas e 

serviços do site da CLIC VENDAS e CLIC RH foram suficientemente descritas neste 

termo e que a CLIC VENDAS e a CLIC RH cumpriram devidamente o seu dever de 

informação. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

A cópia, distribuição, modificação, exibição pública ou apresentação pública não 

autorizada de obras protegidas por direitos autorais pode ser uma violação dos 

direitos do proprietário dos direitos autorais. Você concorda em não usar o 

site/aplicativo para infringir os direitos de Propriedade Intelectual da CLIC VENDAS 

e CLIC RH ou direitos de Propriedade Intelectual de terceiros. Você não pode 

remover, desfigurar ou imprimir sobre qualquer aviso de copyright, logotipo ou 

outro aviso de propriedade de quaisquer originais ou cópias de software da CLIC 

VENDAS e CLIC RH, ou qualquer produto ou Conteúdo que você acessar através do 

site da CLIC VENDAS e CLIC RH. 

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Se você tiver alguma dúvida sobre estes Termos de Uso, entre em contato com o 

encarregado, através do e-mail andre.fernandes@clictecnologia.com.br. Em caso de 

outras dúvidas, as informações de contato estão disponíveis na página Contato no 

Site www.clictecnologia.com.br/fale-conosco/. 

Os usuários declaram ter lido atentamente e compreendido os termos e disposições 

deste instrumento, estar ciente de seu inteiro teor, e estar de acordo com este 

TERMO DE USO, aceitando todas as suas condições. 
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