POLÍTICA DE PRIVACIDADE, TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
DOCTORH – DIAGNÓSTICO & ANALYTICS PARA RH

A privacidade de suas informações é de grande importância para nós. Temos como política
fundamental respeitar a confidencialidade da informação e a privacidade das pessoas.
A LEME CONSULTORIA (“LEME”) estabelece nesta POLÍTICA DE PRIVACIDADE, TERMOS
E CONDIÇÕES DE USO (“TERMO”), como ocorre a consolidação, processamento e armazenamento
das informações respondidas na ferramenta de diagnóstico da LEME, (“DOCTORH”) em conformidade
com as leis e regulamentações vigentes.

Este TERMO aplica-se às atividades de tratamento da informação encaminhada pelos clientes,
potenciais clientes e visitantes do website que desejem receber o diagnóstico de sua empresa quanto
às práticas de RH da organização.

COLETA E USO DE INFORMAÇÕES:
As informações fornecidas pelo respondente na ferramenta de diagnóstico denominada
DOCTORH poderão ser usadas pela LEME para fins de pesquisa e estatística, análise de tendências
do setor e para diagnóstico das práticas estratégicas de RH no mercado nacional, a qual será objeto
de um estudo aprofundado destas nas empresas, sem que haja qualquer tipo de identificação do
respondente ou da empresa participante.

Considerando, que o DOCTORH é uma ferramenta de diagnóstico empresarial e que, ao
acessar a ferramenta, serão solicitadas informações pessoais e informações relacionadas às
percepções das práticas de RH da sua empresa, certifique-se de que você não insira dados e
informações pessoais ou organizacionais de natureza confidencial na ferramenta.

Para acessar o DOCTORH é necessário responder ao questionário inicial para obter a chave
de acesso, que permite acessar o formulário de diagnóstico com opções de múltipla escolha. Serão
solicitadas as seguintes informações:
✓

Nome completo

✓

E-mail

✓

Telefone

✓

Cidade/UF

✓

Cargo

✓

Setor

✓

Nome da Empresa

✓

Porte da Empresa
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✓

Telefone da Empresa

O acesso ao formulário do diagnóstico solicitará percepções sobre a aplicação de práticas de
RH no mercado nacional, e será objeto de um estudo aprofundado e consolidação das práticas nas
empresas. Para isso, será necessária a sua percepção sobre a aplicação das seguintes práticas (e
algumas variáveis):
➢

Planejamento e Estrutura

➢

Atração, Recompensa e Retenção de Talentos

➢

Desempenho

➢

Desenvolvimento de Pessoas

➢

Cultura Organizacional

➢

Cuidado com as Pessoas

As respostas deverão ser informadas por meio de uma das opções de múltipla escolha que
aparecerão para cada variável.

Ressaltamos que essas informações são coletadas e processadas com o propósito de
promover o diagnóstico, análise, pesquisas e estatísticas das práticas de RH das empresas sem a
identificação do respondente ou de sua empresa. Todavia, fica o respondente ciente e autoriza a
LEME a utilizar os dados solicitados para o fornecimento da chave de acesso (dados supracitados)
para contatá-lo pelos mais diversos meios de comunicação, visando apresentar o Resultado do
DOCTORH para eventuais apontamentos de percepções dos resultados do diagnóstico, bem como,
para os fins de promover ações comerciais de oferta de soluções internas.

Destacamos que possuímos uma severa postura anti-spam e que nossos e-mails não incluirão
ofertas de terceiros.

A LEME preserva a privacidade dos respondentes e não compartilha seus dados e informações
com terceiros, salvo por força de lei ou ordem judicial, com o fornecimento das informações restritas ao
cumprimento da determinação legal e, em havendo tal ocorrência, com a comunicação à empresa
envolvida dentro das normas legais e práticas de mercado, hipótese em que se compromete a guardar
os dados informados pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses ou em prazo superior que venha a ser
determinado pela autoridade.

RESPONSABILIDADES
O respondente se responsabiliza pela precisão e veracidade dos dados informados e
reconhece que a inconsistência destes poderá implicar em um diagnóstico não condizente com a
realidade.

2

O respondente é exclusivamente responsável:
i)

Por todos e quaisquer atos ou omissões por ele informados no diagnóstico web;

ii)

Pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos, que sejam causados à LEME,
ou, ainda, a qualquer terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do disposto neste
TERMO pelo mal uso do diagnóstico. Sem prejuízo de outras medidas, a LEME poderá, por si
ou por terceiros, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem necessidade de qualquer
aviso ou notificação prévia, suspender o acesso ao DOCTORH, a qualquer tempo, caso este
descumpra qualquer disposição deste TERMO e demais políticas do Site ou da legislação
vigente aplicável.

Em nenhuma hipótese, a LEME será responsável:
i)

Pelo pagamento de custos ou danos, inclusive danos diretos, indiretos, específicos, acidentais
ou emergentes, decorrentes do acesso ou uso do DOCTORH, impossibilidade de acesso ou
uso deste;

ii)

Por qualquer ato ou omissão realizado e/ou dano causado pelo respondente;

iii)

Pela suspensão, interrupção ou remoção do DOCTORH do ar.

iv)

Por qualquer dano direto, indireto, acidental, excepcional ou resultante do uso ou inaptidão do
desfrute dos seus serviços, ou pelo custo da aquisição de serviços substitutos.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Pertencem à LEME todos e quaisquer direitos intelectuais sobre o DOCTORH, incluindo, mas não se
limitando a:
I)

Todo e qualquer software, aplicativo, código ou funcionalidade empregada pela LEME para
desenvolver, manter e melhorar o funcionamento do DOCTORH;

II)

Identidade visual do diagnóstico; e

III)

Todo e qualquer conteúdo criado e produzido exclusivamente pela LEME, por si ou por
terceiros.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A tolerância quanto ao eventual descumprimento de quaisquer das disposições deste TERMO
por qualquer respondente não constituirá renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação.

A LEME poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem necessidade de qualquer
aviso prévio:
i)

Remover, provisória ou definitivamente, o DOCTORH do ar;

ii)

Alterar e/ou atualizar no todo ou em parte este TERMO.
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A LEME reserva a si o direito de reexaminar e corrigir os termos e condições desse acordo a
qualquer momento. Qualquer correção será obrigatória e válida imediatamente após a postagem do
acordo modificado em nosso site. Os termos estarão acessíveis, a qualquer tempo, no site da LEME.
A continuidade do uso do DOCTORH e/ou dos resultados implica em concordância com qualquer
alteração nos termos e condições e deverá ser integralmente observada pelos respondentes.
Os comunicados, newsletters, avisos de ofertas e mensagens publicitárias enviadas por e-mail
trazem, obrigatoriamente, opção de cancelamento do envio daquele tipo de mensagem por parte da
LEME. O cancelamento do envio também pode ser solicitado pelos canais de atendimento disponíveis.

O processo de cancelamento de envio é vinculado ao e-mail do respondente. Portanto,
respondentes que possuam mais de um e-mail cadastrado poderão continuar a receber os
comunicados ou as mensagens publicitárias no e-mail que não foi descadastrado.

O respondente está ciente e concorda com a coleta, armazenamento, tratamento,
processamento e uso das Informações enviadas e/ou transmitidas pelo respondente nos termos aqui
estabelecidos.

A LEME poderá, a qualquer momento, alterar as disposições constantes neste termo, por isso,
visite este TERMO constantemente.

A presente avença não poderá, sob nenhum aspecto, ser interpretada como uma associação
ou um ato de sociedade entre as partes, ou qualquer vínculo empregatício ou de parceria
empresarial/comercial, para todo e qualquer fim de direito.

DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), Lei nº 13.709/18, da qual declaram ciência e observância a sua aplicabilidade.

FALE CONOSCO
Se você tiver dúvidas ou não sentir que suas preocupações foram abordadas nestes TERMO,
entre em contato conosco através dos contatos indicados no nosso site, via item de CONTATO
(www.lemeconsultoria.com.br) ou pelo e-mail: contato@lemeconsultoria.com.br.
Este TERMO é regido de acordo com a legislação brasileira. Quaisquer disputas ou
controvérsias oriundas de quaisquer atos praticados no âmbito do site para responderam o DOCTORH,
inclusive com relação ao descumprimento deste TERMO, e/ou demais políticas do site, serão
processadas na Comarca de Santo André do Estado de São Paulo.

"DECLARO QUE LI E CONCORDO COM O TERMO APRESENTADO."
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