
 

Aviso Legal 
 

Identidade: Fundação everis Brasil  
 
Endereço: Av. das Nações Unidas, nº 14.171 – Marble Tower – Rochaverá Corporate Center – 16º 
andar – São Paulo – SP – CEP: 07494-000 
 
Contato com o escritório de Proteção de Dados: Você pode entrar em contato com o 

escritório de Proteção de Dados por meio do e-mail: escritorio.dpo.brasil@everis.com. 

 
1.- Condições de uso 

As presentes condições regulam o uso do site onde as informações sobre a Fundação everis Brasil são 

fornecidas ao público. Por favor, leia atentamente as informações que fornecemos. O fato de acessar 

este site e usar os materiais contidos nele implica que você leu e aceitou, sem reservas, essas 

condições. A Fundação everis Brasil reserva-se o direito de negar, suspender, interromper ou 

cancelar o acesso ou uso deste site, total ou parcialmente, a usuários ou visitantes que não cumpram 

qualquer das condições previstas neste Aviso Legal. Este site contém materiais preparados pela 

Fundação everis Brasil apenas para fins informativos. A Fundação everis Brasil informa que esses 

materiais podem ser modificados, desenvolvidos ou atualizados a qualquer momento sem notificação 

prévia. 

 

2.- Direitos de Propriedade Intelectual 

Todos os direitos reservados. Todo o conteúdo deste site, entendendo- se conteúdo, a título 

meramente enunciativo, como textos, imagens, arquivos, fotografias, logotipos, gráficos, marcas, 

ícones, combinações de cores ou qualquer outro elemento, sua estrutura e design, a seleção e forma 

de apresentação dos materiais nele incluídos, e o software, links e outros conteúdos audiovisuais ou 

sonoros, bem como o seu design gráfico e códigos fonte necessários para o seu funcionamento, 

acesso e utilização, estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, titularidade da Fundação 

everis Brasil ou de terceiros, sem que se entenda que os direitos de exploração sobre eles são 

transferidos para além do estritamente necessário para o uso correto do site. Em particular, são 

proibidas a reprodução, transformação, distribuição, comunicação pública, disponibilização ao 

público e, em geral, qualquer outra forma de exploração, por qualquer procedimento, de todo ou parte 

do conteúdo deste site, bem como a sua concepção e seleção e forma de apresentação dos materiais 

nele incluídos. Estes atos de exploração só podem ser realizados com a autorização expressa da 

Fundação everis Brasil e sempre que for feita referência à titularidade da Fundação everis Brasil dos 

direitos de propriedade intelectual acima mencionados. Também é proibido decompilar, desmontar, 

fazer engenharia reversa, sublicenciar ou transmitir de qualquer forma, traduzir ou fazer trabalhos 

derivados de programas de computador necessários para a operação, acesso e uso deste site e dos 

serviços nele contidos, bem como executar, com relação à totalidade ou a parte de tais programas, 

qualquer ato de exploração descrito no parágrafo anterior. O usuário do site deve abster-se em 

qualquer caso de excluir, alterar, ignorar ou manipular qualquer um dos dispositivos de proteção ou 

sistemas de segurança que possam estar instalados nele. As marcas, nomes comerciais ou sinais 

distintivos são de propriedade da Fundação everis Brasil, da everis Brasil Consultoria de Negócios e 

Tecnologia de Informação Ltda. ou terceiros, sem que se entenda que o acesso ao site concede 

qualquer direito sobre as marcas, nomes comerciais e/ou sinais distintivos mencionados. 

mailto:escritorio.dpo.brasil@everis.com


 

 

 
 
 

3.- Hiperlinks 

Os hiperlinks ou links deste site podem levar o usuário a outros sites e páginas da web gerenciados por 

terceiros, sobre os quais a Fundação everis Brasil não exerce nenhum tipo de controle. A Fundação 

everis Brasil não responde nem relação ao conteúdo nem ao status dos referidos sites e páginas da 

web, e o acesso a eles por meio deste site não implica que a Fundação everis Brasil recomende ou 

aprove seu conteúdo. 

 
 

4.- Modificações 

Para melhorar o website, a Fundação everis Brasil reserva-se o direito, a qualquer momento e sem 

aviso prévio, de modificar ou suspender temporariamente a apresentação, configuração, 

especificações técnicas e serviços do site, unilateralmente. Também se reserva o direito de modificar 

a qualquer momento estas condições de uso, bem como quaisquer outras condições particulares. 

 
 

5.- Isenção de responsabilidade 

Quem usa este site o faz por sua conta e risco. A Fundação everis Brasil, seus parceiros, 

colaboradores, funcionários e representantes não se responsabilizam por quaisquer erros ou 

omissões que possam afetar o conteúdo deste site ou outro conteúdo que possa ser acessado 

através dele. A Fundação everis Brasil, seus parceiros, colaboradores, funcionários e representantes 

não podem ser responsabilizados por quaisquer danos decorrentes do uso deste site, nem por 

qualquer ação tomada com base nas informações nele fornecidas. As informações contidas neste 

site são fornecidas sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, e podem ser alteradas ou 

atualizadas sem aviso prévio. A Fundação everis Brasil não garante a ausência de vírus, worms ou 

outros elementos nocivos do computador que possam causar danos ou alterações no sistema de 

computador, nos documentos eletrônicos ou nos arquivos do usuário deste site. Consequentemente, 

a Fundação everis Brasil não responde pelos danos que tais elementos possam causar ao usuário 

ou a terceiros. Da mesma forma, não se responsabiliza ou garante a disponibilidade e continuidade 

do acesso a este site ou que ele esteja livre de erros, correspondendo ao usuário do site, em qualquer 

caso, a obrigação de fornecer ferramentas adequadas para a detecção e desinfecção de programas 

de computador prejudiciais ou lesivos. O usuário será responsável pelos danos e prejuízos de 

qualquer natureza que a Fundação everis Brasil venha a sofrer em decorrência do descumprimento 

de qualquer uma das obrigações qual esteja sujeita devido as presentes condições. O usuário está 

ciente e aceita voluntariamente que o uso de qualquer conteúdo deste site ocorre, em qualquer caso, 

sob sua única e exclusiva responsabilidade. 



 

 

 

6.- Comunicação de atividades ilícitas e impróprias 

No caso de qualquer usuário do site estar ciente de que os hiperlinks se referem a páginas cujo 

conteúdo ou serviços são ilegais, prejudiciais, degradantes, violentos ou contrários à moralidade, 

você pode entrar em contato com a Fundação everis Brasil indicando os seguintes dados: - Dados 

pessoais do comunicante: nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail; - Descrição dos 

fatos que revelam a natureza ilícita ou inadequada do hiperlink. No caso de violação de direitos, tais 

como propriedade intelectual e industrial, os dados pessoais do proprietário do direito violado, caso 

seja uma pessoa distinta do comunicante. Também deve fornecer o título que comprove a 

legitimidade da titularidade dos direitos e, quando apropriado, a representação para agir em nome 

do proprietário quando ele for uma pessoa distinta do comunicante. - O recebimento pela Fundação 

everis Brasil da comunicação prevista nesta cláusula não implicará o efetivo conhecimento das 

atividades e/ou conteúdos indicados pelo comunicante. 

 
 

7.- Legislação 

As presentes condições de uso são regidas em todos os seus extremos pela legislação brasileira. 


