
 

  

 

 

 

Termos e Condições de Uso do Espaço do Colaborador Nestlé 

Atualizado em 2021. 

Obrigado por utilizar este website. Pedimos que leia os Termos e Condições contidos neste documento 
cuidadosamente, já que qualquer uso que Você fizer deste website constitui a aceitação dos Termos e 
Condições aqui estipulados. 
 
Em todo o website Espaço do Colaborador, os termos “nós”, “nosso”, “Nestlé” e “Grupo Nestlé” 
referem-se às Empresas do Grupo Nestlé, e qualquer uma de suas afiliadas, conforme apropriado ao 
contexto. “Você” se refere a qualquer pessoa que acessar e/ou usar este website. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Qualquer Dado Pessoal enviado por meio deste website está sujeito à Política de Privacidade dos 
Colaboradores Nestlé (PC-130-1), que pode ser encontrada na intranet (necessária conexão VPN), ou 
na área logada deste website. 
 
INFORMAÇÕES PRECISAS, COMPLETAS E ATUAIS 
 
Apesar de tomarmos todas as medidas possíveis para garantir a precisão e integridade das 
informações disponibilizadas em nosso website, pode ocorrer casos pontuais em que elas não sejam 
precisas ou completas. Caso Você identifique informações imprecisas ou incorretas, pedimos que 
entre em contato com o RH de sua Unidade. 
 
TRANSMISSÃO 
 
Qualquer comunicação ou informação, que não sejam consideradas Dado Pessoal, que Você 
transmitir ao Espaço do Colaborador por e-mail, ou de qualquer outra forma, inclusive perguntas, 
comentários, sugestões ou informações similares, serão tratadas como não-confidenciais e não-
proprietárias. Qualquer informação que você transmitir ou postar se tornará propriedade do Grupo 
Nestlé.  
 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Todos os direitos autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual em todos 
os textos, imagens e outros materiais neste website são de propriedade do Grupo Nestlé, ou foram 
incluídos com a permissão do proprietário relevante. 
 
Você poderá navegar neste website, reproduzir trechos por meio de impressão, baixando as 
informações para o seu computador, desde que sem o objetivo de distribuir a outras pessoas. 
Nenhuma reprodução de qualquer parte deste website poderá ser vendida ou distribuída 
comercialmente, nem poderá ser modificada ou incorporada em qualquer trabalho, publicação ou 
site. 
 
As marcas registradas, logotipos, personagens e marcas de serviço (coletivamente, “Marcas 
Registradas”) exibidos neste website pertencem à Société des Produits Nestlé S.A., parte do Grupo 
Nestlé. Nada contido neste website deverá ser interpretado como a concessão de uma licença ou 
direito de uso de qualquer Marca Registrada aqui exibida. A utilização ou uso impróprio das Marcas 
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Registradas exibidas neste aplicativo, ou em qualquer conteúdo aqui incluído, é estritamente 
proibido, exceto conforme disposto nestes Termos e Condições.  
 
Reiteramos que o Grupo Nestlé tomará todas as medidas legais previstas em lei para proteger seus 
direitos de propriedade intelectual. 
 
LINKS PARA OUTROS SITES 
 
Links nos aplicativos do Grupo Nestlé podem conduzi-lo para fora da rede e dos sistemas do Grupo 
Nestlé, que não aceita nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, exatidão ou funcionamento destes 
sites de terceiros. Os links são fornecidos de boa-fé e o Grupo Nestlé não pode ser considerado 
responsável por quaisquer alterações subsequentes nos sites de terceiros cujos links são fornecidos 
por nós. A inclusão de links para outros sites não implica um endosso pelo Grupo Nestlé. 
Recomendamos insistentemente que você tenha cuidado e leia com atenção as notificações legais e de 
privacidade de todos os sites que visitar. 
 
GARANTIAS 
 
Este website lhe é apresentado no estado em que se encontra, e conforme a disponibilidade, e, 
consequentemente, o Grupo Nestlé não dá nenhum tipo de garantia, seja expressa, implícita, legal, ou 
de qualquer outra forma, inclusive garantias ou declarações de que o material neste aplicativo é 
completo, exato e atual; de que o acesso a este website será ininterrupto, livre de erros ou de vírus ou 
de que este website será seguro, mesmo adotando todas as medidas necessárias para mantê-lo o mais 
seguro possível. 
 
Reservamo-nos o direito de restringir, suspender ou impedir seu acesso a este site, no todo ou em 
parte, a qualquer tempo, sem notificação. 
 
RESPONSABILIDADE 
 
O Grupo Nestlé e/ou qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou gerenciamento deste 
website em nosso nome não terá nenhuma responsabilidade por qualquer dano direto, incidental, 
consequente, indireto, especial ou punitivo, custo, perda ou responsabilidade de qualquer natureza e 
de qualquer forma decorrente de seu acesso indevido, do uso ilícito, impossibilidade de uso ou 
mudança de conteúdo deste website. Qualquer material aqui disponibilizado está sujeito a alterações 
sem aviso prévio. 
 
Além disso, o Grupo Nestlé não terá nenhuma responsabilidade por qualquer perda sofrida em 
decorrência de vírus que possa infectar seu computador ou outro bem, devido ao seu uso, acesso ou 
download de qualquer material deste website. Se você decidir baixar qualquer material deste 
aplicativo, será sob sua inteira responsabilidade. 
 
ATIVIDADES PROIBIDAS 
 
Você está expressamente proibido de realizar qualquer ato que o Grupo Nestlé, por seu único critério, 
possa considerar impróprio e/ou ilegal, ou que seja proibido pelas leis aplicáveis a este website, 
inclusive, entre outros: 
 

(a) Qualquer ato que possa constituir uma violação de privacidade (inclusive a transferência de 
Dados Pessoais sem o consentimento do Titular) ou qualquer outro direito legal de terceiros; 
 

(b) O uso deste website para difamar ou caluniar o Grupo Nestlé, seus colaboradores ou outras 
pessoas, ou agir de tal forma que prejudique o bom nome do Grupo Nestlé; 
 
 



 

  

(c) Fazer a transferência de arquivos que contenham vírus que possam causar danos aos bens do 
Grupo Nestlé ou de terceiros; e, 
 
 

(d) Postar ou transmitir para este website qualquer material não autorizado, inclusive, mas não 
apenas, material que, em nossa opinião, possa causar problemas, perdas ou constituir uma 
infração aos sistemas do Grupo Nestlé ou de terceiros, ou ainda à segurança da rede, ser 
difamatório, racista, obsceno, ameaçador, pornográfico ou, de qualquer outra forma, ilegal. 

  
ATUALIZAÇÃO  
 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer modificações e correções nestes Termos e Condições, de 
forma que recomendamos que retorne à esta página periodicamente para revisar o documento. 
 
JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Você e o Grupo Nestlé acordam que qualquer controvérsia ou reclamação resultante ou pertinente ao 
uso deste website será regida pela legislação brasileira, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo, 
Estado do São Paulo, como o competente para dirimir as dúvidas e controvérsias oriundas destes 
Termos e Condições, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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