Regulamento da Plataforma NEEC+
Este documento apresenta os termos e condições entre o NEEC e quem aceita os mesmos
termos e condições, aquando do acesso e usufruto da plataforma NEEC+. O documento deve
ser lido na íntegra e analisado de forma cuidadosa e consciente.
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•

•
•
•
•

•
•

A plataforma NEEC+ destina-se a todos os indivíduos, que conscientemente, desejam
disponibilizar alguma informação pessoal que possa ser partilhada com empresas
presentes no mercado de trabalho;
Qualquer informação (Nome, e-mail, linkedin, currículo, entre outros) disponibilizada
pelo utilizador através da plataforma, pode ser partilhada com qualquer empresa que
participe em eventos e parcerias com o NEEC, não sendo feita qualquer distinção entre
empresas;
O utilizador pode não ter conhecimento sobre a que empresas é que serão entregues
as suas informações pessoais;
Todos os utilizadores da plataforma NEEC+ têm de fornecer os seguintes dados
verídicos: nome completo e e-mail;
Os utilizadores registados com nomes fictícios serão removidos da plataforma;
Aos utilizadores é rigorosamente proibido o envio de arquivos (upload) que tenham
como finalidade, a leitura de dados de terceiros, a propagação de vírus, a destruição de
outros arquivos ou a inoperacionalidade da plataforma;
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelos administradores da
plataforma;
Qualquer utilizador da plataforma é responsável pelo cumprimento deste regulamento,
não podendo evocar o seu desconhecimento.

SEGURANÇA
A segurança das informações pessoais disponibilizadas na plataforma é o mais importante. No
entanto, nenhum método de transmissão através da Internet, ou algum método de
armazenamento eletrónico, é 100% seguro. Portanto, não podemos garantir a segurança
absoluta das informações disponibilizadas e não aceitamos qualquer responsabilidade por isso.

CLÁUSULAS GERAIS
O utilizador da plataforma concorda em não:
•

Usar a plataforma (ou qualquer parte dela) para qualquer finalidade ilegal, aceitando
usá-la em conformidade com todas as leis pertinentes;

•
•

•
•
•

Fazer upload ou transmitir através da plataforma (i) qualquer vírus de computador, ou
alguma coisa que possa comprometer o funcionamento normal e adequado da mesma;
Usar a plataforma de forma a que (i) a possa interromper ou danificar, tornando-a
menos eficiente ou perturbando o funcionamento normal da operação de um
computador ou (ii) a eficácia ou funcionalidade da plataforma seja de alguma forma
prejudicada ou (iii) viole ou infrinja os direitos de qualquer pessoa firma ou empresa;
Tentar qualquer acesso não autorizado a qualquer parte ou componente da plataforma;
Copiar ou distribuir qualquer parte da plataforma em qualquer meio sem o nosso
consentimento prévio, por escrito;
Alterar ou modificar qualquer parte da plataforma.

Nós reservamos o direito de:
•
•
•

Modificar ou retirar temporariamente ou permanentemente a plataforma (ou qualquer
parte dela) com ou sem aviso prévio;
Monitorizar qualquer atividade e conteúdo associado à plataforma;
Inspecionar a existência de qualquer tipo de violação relatada neste documento.

QUEIXAS
Qualquer queixa pode ser reportada para neec@ae.fct.unl.pt com o assunto “[NEEC] –
Plataforma NEEC+”.
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