POLÍTICA DE PRIVACIDADE – EPAYS EMPLOYER PAGAMENTO

A presente Política de Privacidade destina-se a ajudar o usuário a entender como nós usamos,
compartilhamos e protegemos as informações em nosso webapp. Assim, é importante que o usuário leia com
atenção.

EPAYS EMPLOYER PAGAMENTO é um webapp de propriedade exclusiva da MYRH
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.977.176/0001-69, com sede na Rua Antonio

O

Chemin, 117, bairro São Gabriel, Colombo-PR, CEP 83.403-515.

O termo “webapp” é utilizado para indicar programas de software que rodam completamente dentro do seu
navegador de internet (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer ou Safari, por exemplo). É um tipo de
programa que utiliza tecnologia de browsers modernos para rodar de forma muito semelhante a aplicativos
completos.
O webapp está disponível para acesso via desktop e dispositivos móveis.
Em caso de dúvidas o usuário poderá entrar em contato pelo e-mail: “contato@epays.com.br”.
SEGURANÇA E COLETA DE DADOS
O EPAYS tem um compromisso com a segurança e a privacidade das informações de seus usuários,
garantindo que as informações armazenadas serão protegidas e não serão publicadas ou comercializadas
em quaisquer circunstâncias, ou seja, suas informações estarão seguras conosco e não serão transmitidas a
terceiros.
A segurança de seus dados é muito importante para o EPAYS, por isso foram adotadas medidas técnicas e
organizacionais de acordo com as regras estabelecidas para a segurança dos dados pessoais e evitar a sua
alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, tendo em vista a natureza dos dados armazenados e
os riscos a que estão expostas.
O sistema possui proteção de criptografia de dados para as senhas dos usuários.
O usuário está ciente que o EPAYS coleta dados pessoais dos usuários com o objetivo de facilitar o contato
entre empregador e empregado. Também poderá utilizá-los para fins de melhoria dos serviços do webapp e
para oferecer publicidade voltada exclusivamente para os usuários.
A coleta dos dados das folhas de pagamento não será individualizada e será realizada de boa-fé, não
oferecendo risco à privacidade dos usuários.
Toda publicidade a ser enviada para os usuários será realizada dentro do próprio ambiente do sistema.
PARA EMPRESAS
O painel de acesso da empresa deverá ser acessado por funcionário do setor de Recursos Humanos da
empresa contratante (Usuário Responsável pelo Ambiente), o qual efetuará o registro no portal das
informações da empresa, tais como: Razão social, nome fantasia, site, grupo de acesso, endereço, telefone,
CNPJ (quando endereçado no Brasil).

O funcionário de Recursos Humanos, denominado “Usuário Responsável pelo Ambiente” deverá efetuar
cadastro com dados de identificação, como: nome completo, e-mail, celular e CPF.
A empresa também ficará responsável pelo cadastramento (inserção), edição e exclusão de informações
sobre si própria, de seus empregados, bem como pela manutenção das informações relativas aos holerites a
serem consultados.

ACESSO E ALTERAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O usuário tem o direito de ter acesso aos seus dados, a qualquer momento, para corrigi-los se os detalhes
estiverem incorretos, solicitar alteração ao departamento interno de Recursos Humanos da respectiva
empresa.
MODIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O EPAYS reserva-se no direito de, a qualquer tempo, modificar esta Política de Privacidade, incluindo,
removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas, inclusive em relação ao pagamento do serviço.
Eventuais modificações terão efeito imediato e serão publicadas nesta página, para conhecimento de todos
os usuários e nova concordância.

