
TERMOS DE USO

Por meio destes Termos ficam geridas as normas de acesso ao sistema One
Sistema Comercial. Ao acessar nosso site, fazer uso do sistema ou adquirir um de
nossos produtos, o cliente se declara ciente e de acordo com estes termos.

Acesso ao site
Este site pode ser acessado em qualquer navegador da internet.
Para utilizar nosso aplicativo é necessário que sejam fornecidos alguns de seus
dados. Para poder ter esse acesso é imprescindível que você forneça dados
verdadeiros, corretos, completos e atualizados. Se, por alguma razão
acreditarmos que os dados fornecidos são falsos, incorretos, incompletos ou
desatualizados, nós temos o direito de recusar ou bloquear o seu acesso ao nosso
conteúdo e ao nosso aplicativo. Essa recusa ou bloqueio pode ocorrer a qualquer
tempo, sem necessidade de aviso prévio.
Não é permitido que um mesmo usuário tenha mais de um cadastro. Se o One
Sistema Comercial detectar cadastros que aparentemente pertencem à mesma
pessoa, poderá inabilitar definitivamente todos os cadastros.
O One Sistema Comercial se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de
cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito, a seu exclusivo critério
e sem aviso prévio, não cabendo nenhuma indenização ou reparação pelo
cancelamento de quaisquer cadastros ou de impossibilidade de cadastro.
O acesso ao site poderá ser feito por meio do endereço eletrônico
www.OneSistema.com, bastando o usuário clicar na "Área do Cliente" para ter
acesso à informações relativas à sua licença, bem como à emissão de boletos
para pagamento da utilização do sistema.

Acesso ao sistema
Já o acesso ao sistema se dá por meio de instalação do programa em
computador indicado pelo cliente, que será instalado via acesso remoto ou
presencialmente, através de visita técnica, por um técnico especializado da
empresa.

Restrições de uso
O uso de nosso site e sistema e de seu conteúdo está restrito aos propósitos
apresentados no próprio sistema e site. Não será permitido uso diverso daquele
expressamente permitido no sistema e site. Ainda, não será permitido o uso de



todo o conteúdo destes, inclusive sua marca, sem autorização expressa,
especialmente para fins comerciais.

Todo o conteúdo do sistema e do site é de propriedade exclusiva deste. Ainda
que tenha sido adquirido por terceiro, não poderá ser copiado, distribuído,
republicado ou transmitido de modo algum, sem expressa autorização deste
aplicativo. Se autorizado, não poderá retirar ou modificar nenhum aviso de
copyright, logotipo, logomarca, legenda ou qualquer outra forma de
manifestação de propriedade do conteúdo, sob pena de incorrer nas
penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e demais
legislações atinentes à espécie.

O usuário não poderá copiar, distribuir, transmitir, exibir, reproduzir, modificar,
publicar, licenciar, criar trabalho derivado, colocar e/ou usar em outra página da
Internet ou aplicativo, transferir ou vender qualquer informação, "software", lista
de usuários e outras listas, produtos ou serviços obtidos no One Sistema Comercial,
para uso comercial.

Não poderá, ainda, o usuário:
- Enviar ou transmitir quaisquer tipos de informações que induzam, incitem ou
resultem em atitudes discriminatórias, mensagens violentas ou delituosas que
atentem contra a moral e bons costumes e que contrariam a ordem pública;
- Cadastrar-se com informações falsas ou de propriedade de terceiros;
- Enviar ou transmitir qualquer tipo de informação que seja de propriedade de
terceiros;
- Alterar, apagar ou corromper dados e informações de terceiros;
- Violar a privacidade de outros USUÁRIOS;
- Enviar ou transmitir arquivos com vírus de computador, com conteúdo destrutivo,
invasivo ou que causem dano permanente ou temporário aos equipamentos do
destinatário e/ou One Sistema Comercial;
- Utilizar endereços de computadores, de rede ou de correio eletrônico falsos;
- Violar propriedade intelectual (direito autoral, marca, patente etc.) de terceiros,
por meio de qualquer tipo de reprodução de material, sem a prévia autorização
do proprietário;
- Utilizar apelido que guarde semelhança com o nome One Sistema Comercial;
- Utilizar qualquer apelido que insinue ou sugira que os produtos ou serviços
anunciados pertencem ao One Sistema Comercial ou que fazem parte de
promoções suas; e - Utilizar apelidos considerados ofensivos, bem como os que
contenham dados pessoais do usuário ou alguma URL ou endereço eletrônico.



Obrigações dos clientes usuários
- O usuário não poderá fornecer imagens, dados e nomes nocivos, que ofendam
ou comprometam a imagem de pessoa ou empresa, podendo ser punida, nos
termos da lei. A One Sistema Comercial não se responsabiliza por esses atos, bem
como reserva-se ao direito de avaliar e vetar imagens que considerem nocivas ou
ofensivas. Ainda, o usuário poderá ser punido, imediatamente suspendo ou até
mesmo removido das plataformas sem prévio aviso.
- É de responsabilidade do usuário manter atualizados todos os dados da
empresa, de seus responsáveis legais, seus funcionários e colaboradores, bem
como os dados de funcionamento e atendimento. Caso não consiga atualizar os
dados através das plataformas, poderá notificar a One Sistema Comercial até
mesmo por correspondência com Aviso de Recebimento.

Dos serviços oferecidos
Os serviços oferecidos, bem como os planos de pagamento, estão descritos no
site. Tais serviços e planos de pagamento poderão ser alterados a qualquer
momento, sem que, contido, as alterações alcancem os usuários que já estão
com seus planos em vigor.

Uso de dados
O uso de dados pessoais fornecidos quando do cadastro neste aplicativo e na
aquisição de produtos está detalhadamente exposto em nossa Política de
Privacidade e em conformidade com a LGPD. Entretanto, desde já esclarecemos
que a inteira responsabilidade pela veracidade desses dados é do cliente
Essa política de privacidade deverá ser acessada regularmente, tendo em vista
que sua alteração pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de prévio
aviso aos usuários.

Propriedade intelectual, direito autoral e uso de marcas
Todo o material do One Sistema Comercial (a sua apresentação e "layout",
marcas, logotipos, produtos, sistemas, denominações de serviços e outros
materiais), incluindo programas, bases de dados, imagens, arquivos ou materiais
de qualquer outra espécie e que têm contratualmente autorizadas as suas
inserções no aplicativo, é protegido pela legislação de Propriedade Intelectual,
sendo de titularidade do aplicativo, fornecedores ou clientes.
A reprodução, distribuição e transmissão de tais materiais não são permitidas sem
o expresso consentimento por escrito do aplicativo ou do respectivo titular,
especialmente para fim comercial ou econômico.



O uso indevido de materiais protegidos por propriedade intelectual (direito
autoral, marcas comerciais, patentes etc.) apresentados no One Sistema
Comercial será caracterizado como infração da legislação pertinente, sujeitando
o infrator às ações judiciais cabíveis e dando ensejo à respectiva indenização aos
prejudicados, seja o aplicativo, sejam usuários ou terceiros, sem prejuízo de perdas
e danos e honorários advocatícios.

Riscos tecnológicos
Todos os riscos derivados da utilização do One Sistema Comercial são do usuário.
As informações, "software", produtos, valores e serviços publicados no aplicativo
podem conter erros tipográficos ou imprecisões. Alterações e ajustes das
informações são realizados periodicamente.
Em nenhum caso o aplicativo será responsabilizado por qualquer dano direto,
indireto, incidental, especial ou como consequência de quaisquer fatos
resultantes do uso do aplicativo ou da inabilidade de uso deste, ou ainda por
quaisquer informações, produtos ou serviços obtidos através dele ou em
decorrência do seu uso.
Os sistemas da One Sistema Comercial poderão, eventualmente, sair do ar para
manutenção, melhoria ou correção de algum problema, devendo a One Sistema
Comercial entrar dar ciência aos usuários, podendo a notificação ocorrer no
próprio aplicativo ou site.

Links para sites e aplicativos de terceiros
Este aplicativo pode conter "hyperlinks" para outros sites ou aplicativos operados
por terceiros que não o One Sistema Comercial. Esses "hyperlinks" são fornecidos
para sua referência apenas. O aplicativo não tem controle sobre esses outros sites
e aplicativos, e não se responsabiliza pelo conteúdo dos mesmos. A inclusão
desses "hyperlinks" não implica na aprovação do material ou qualquer associação
com seus operadores. Ao acessar e usar esses outros sites e aplicativos - incluindo
as informações, materiais, produtos e serviços dos mesmos -, o usuário estará
agindo por sua conta e risco.

Mudanças no site e suspensão dos serviços
O aplicativo poderá fazer mudanças nas informações, serviços, produtos e outros
materiais nele contidos, ou ainda encerrar as atividades, a qualquer momento
sem nenhuma notificação prévia ao usuário e sem possibilidade de indenização
a qualquer usuário.



Ainda, este aplicativo não pode garantir que ficará 24 por dia em
funcionamento, sendo que eventuais suspensões temporárias poderão ocorrer
por problemas técnicos, não tendo o site obrigação de comunicá-las

Indenização
O usuário indenizará o aplicativo, colaboradores, representantes e empregados
por qualquer demanda promovida por outros usuários, anunciantes ou terceiros
decorrentes de suas atividades ilegais no One Sistema Comercial ou por seu
descumprimento dos Termos de Uso e demais políticas do One Sistema Comercial,
ou pela violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, sendo de
responsabilidade do usuário a reparação por perdas e danos, mais honorários de
advogados.

Prazo de validade
Estes termos de serviços possuem prazo de validade indeterminado e subsistirão
enquanto durar a relação com este aplicativo. Todavia, seu teor poderá ser
unilateralmente alterado, sem necessidade de comunicação prévia, razão pela
qual deverá ser acessado constantemente.


