Termos e condições de uso:
O uso no site " Currículo Já" e nos seus serviços fornecidos pela empresa
Alia kala serao conforme os termos e condições de uso de cada um dos
serviços previstos neste contrato.
O uso no site:
- o uso no site e somente para uso pessoal.
- não transmitirá e/ou divulgará qualquer material que viole direitos de
terceiro, incluindo, mas sem limitação, direitos de propriedade intelectual de
terceiros
O usuário reconhece e concorda que somente poderá utilizar tais materiais e
informações conforme expressamente autorizado pelo Currículo Já e não
poderá copiar, reproduzir, transmitir, distribuir ou criar obras derivadas a partir
de tais materiais ou informações.
- Não utilizará tais serviços para fins ilegais
- Currículo JÁ reserva o direito de recusar ou cancelar acesso a este site ou a
partes dele a qualquer usuário, ao seu exclusivo critério e sem qualquer aviso
prévio aos usuários que utilizem o serviço mencionado neste contrato em
condições contrárias ao aqui disposto

Direitos autorais:
-O usuário tem o direito de usar o currículo produzido por ele neste site
usar as informações que ele produz através do site
-Todos os direitos autorais e / ou direitos de propriedade intelectual, incluindo
direitos morais em relação ao site, seu conteúdo, modelos de currículo,
design, edição, exemplos, frases, CV modelos, arquivo gráfico, texto ,bem
como a forma de visualização e edição das informações contidas local,
reservado exclusivamente para a empresa.
-O site, o conteúdo dos anúncios, páginas online nele contidas, arranjo e
apresentação de informações e de uma outra forma de ilustração nele
contidas (doravante "Conteúdo") são propriedade exclusiva da empresa.
Você não pode copiar, reproduzir e / ou imprimir o conteúdo, no todo ou em
parte, para divulgação ou publicação de qualquer forma sem expressa
autorização prévia e por escrito da empresa, somente o uso pessoal e
permitido e as necessidades pessoais do usuário. Qualquer cópia,
distribuição, entrega, difusão ou publicação de informações armazenadas no
banco de dados não é explicitamente permitido - proibido e constitui uma
violação da lei.
Dados guardados:
-Empresa reserva o direito de excluir contas de usuário que não foram
usadas ou acessadas.
-A empresa não se compromete a manter o currículo, depois de ser
produzido e fornecido ao cliente. A Empresa reserva o direito de cobrar uma
taxa para manter o currículo ou restaura-lo no futuro.

Limitação de Responsabilidade:
A liscenca de uso e dada ao usuário pela empresa para utilizar o programa e
o site como ele e ,
nao terá qualquer reivindicação ou demanda contra a empresa pelo modo de
utilização e / ou limitações do site e / ou as suas influencias sore o usuário.
O uso, portanto, no site e seus programas será de sua inteira
responsabilidade.
Para que não restem dúvidas, fica esclarecido que a empresa, os diretores,
funcionários e / ou seus representantes não tem qualquer responsabilidade
em relação ao site, a credibilidade, a estabilidade e a sua influência no
currículo, a sua progressão na carreira, bem como qualquer dano,
inconveniência, perda, luto e assim por diante resultados, diretamente ou
indiretamente causados a você, a sua propriedade ou a terceiros, devido ao
uso do site.
No caso de um veredicto que seja decidido que a empresa responsável pela
o uso feito no site, a responsabilidade da empresa seria limitada aos seis
meses antes do evento que o pagamento foi interrompido em caso que o
usuário tenha pago pelo servio
-Todas as dicas, orientações, exemplos, notas e avisos são destinadas a
ajudar a escrever resumos, mas não são um substituto para executar o
critério do usuário.
-A empresa não se responsabiliza pelo currículo que são gerados pelo
software, e não sobre os danos causados devido ao uso desses currículos.
-O usuário e o unico responsavel pelo currículo , como do uso dele.
-A empresa não garante de forma alguma os resultados do uso de currículo como encontrar um emprego rapidamente, ou melhorar o trabalho.
- A empresa não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios, banners ou
qualquer material de publicidade. Esta responsabilidade e so dos
anunciantes.
-Existencia de links para outros sites não constituem uma garantia de
conteúdo nesses sites de confiabilidade, integralidade.

Politica de privacidade:
-Os dados pessoais forncecidos pelo usuário estam protegidos por uma
senha.O acesso a essa informcaoa e limitado somente para o usuário e a
equipe de currículo Já.
- Páginas que contenham informações de cartão de crédito estam
assegurados pelo protocolo SSL o habitual para serviços de internet
avançados.
- Em nenhum caso poderam os operadores do site fornecer os dados
pessoais do usuário - tais como o e-endereço de email ou endereço
residencial, sem o consentimento prévio do usuário e, exceto quando
necessário ou exigido por lei.
- O usuário concorda que os operadores do site tem o direito de enviar e -mail
ao endereço de email (fornecido na inscrição) mensagens e atualizações,
incluindo aqueles que contenham mensagens publicitárias e / ou comercial.

- O usuário pode, conforme pedido, retirar-se da lista de destinatários de email. Neste caso, os operadores do site estam no direito de anular a conta
do usuário.
- A empresa reserva - se o direito de coletar informação sobre o
comportamento de uso do site e comportamento de uso da rede, e usar essa
informação para melhorar os serviços do site que está sujeito à política de
privacidade do operador.
Condições para solicitação do Serviço:
- O usuário pode solicitar serviços de pagamento do site.
- O pagamento será feito com cartão de crédito do cliente. Você pode
transferir suas informações de cartão de crédito de forma segura através da
Internet ou fazer a compra por telefone.
- Entrega do produto será feita via e-mail ou através do site
- Anulação da compra sera feito diretamente com a empresa (via telefone ou
website) e apenas se o produto nao for entregue ou o produto esteJá
estragado.

Alterações no site e nos serviços fornecidos:
- Empresa reserva o direito de fazer quaisquer alterações no conteúdo,
informações e serviços publicados no site, a seu critério, sem aviso prévio
- Empresa reserva o direito de rever, adicionar ou alterar estes termos e
condições sem aviso prévio, atualizando esta página periodicamente.
- Empresa reserva o direito de modificar ou encerrar os serviços no site, ou
parte dele, com ou sem aviso prévio ao usuário. No caso de cessação de
serviço, a empresa não será responsável pelos usuário ou por terceiros por
danos e / ou perda.

Este acordo aplica-se apenas às leis do Estado de Israel. Competência
exclusiva para qualquer questão relativa a este acordo e utilização do Site
está tribunais competentes em Tel - Aviv.

