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Termos de Uso e Privacidade do Site 

A seguir estão descritos os Termos de Uso e Privacidade do nosso Site para materiais que você pode 
fornecer à AFT. 

 Parte A: Termos de Uso 
 Parte B: Política de Privacidade 

Ao usar nosso site, você concorda com os seguintes Termos de Uso.  A AFT pode alterar esta política 
periodicamente e todas as alterações podem ser encontradas no site.  

Parte A - Termos de Uso: 

Os termos de uso a seguir determinam como você pode usar nosso site. 

Direitos Autorais e Marcas Registradas 

Todas as informações em nosso site são protegidas por direitos autorais. "Ano" do direito 
autoral da AFT ou suas afiliadas — todos os direitos reservados. Para obter informações sobre o 
uso de quaisquer materiais, use o botão "Ask AFT" (Pergunte à AFT) ou envie um e-mail para 
marketing@aft-global.com.  Ao longo deste documento, os termos "AFT", "nós", "nosso", "nos" 
referem-se à Aikawa Fiber Technologies. 

Se você encontrar algum item em nosso site que possa violar os direitos autorais, notifique-nos 
através do botão "ASK AFT" para que possamos tomar as medidas corretivas necessárias. 

Todas as marcas comerciais, marcas de serviço e logotipos exibidos no site são marcas 
registradas ou não registradas da Aikawa Fiber Technologies (AFT). As informações contidas 
neste site e dentro do Centro de Recursos em anexo são de propriedade da AFT, ou se forem 
propriedade de outros, serão identificadas ou fornecidas através de um link para outro site. Os 
materiais da AFT também são protegidos por direitos autorais.  O acesso a materiais em nosso 
Centro de Recursos exige cadastro e uma autorização de segurança, nos quais suas informações 
são protegidas de acordo com nossa política de privacidade.  O acesso ao nosso Centro de 
Recursos não transfere a propriedade ou o uso de qualquer informação. 

Download, Cópia e Impressão 

A AFT fornece informações neste site para ajudar nossos clientes a encontrar soluções, e 
aprovamos o uso dessas informações de acordo com as seguintes diretrizes: 

• O conteúdo é exclusivamente para uso pessoal, nunca deve ser usado de maneira comercial 
• Não remova marcas comerciais e marcas de serviço do material 
• Se o material for usado em uma apresentação interna da empresa, identifique a AFT como 

fonte 
• Não modifique nem altere o conteúdo 
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• Não publique nenhuma parte do conteúdo sem permissão por escrito 
• Gráficos e imagens devem ser usados com o texto que acompanha o produto 

 

Links para outros sites 

Nosso site pode conter links que permitem que você visite outros sites de interesse. No entanto, 
depois de usar esses links para sair do nosso site, você deve observar que não temos nenhum 
controle sobre esse outro site. Portanto, não podemos ser responsáveis pela proteção e 
privacidade de qualquer informação que você fornecer ao visitar tais sites, e esses sites não são 
regidos por esta declaração de privacidade. Você deve ter cuidado e analisar a declaração de 
privacidade aplicável ao site em questão. De forma alguma, garantimos ou endossamos um site 
vinculado. 

 

Informações Carregadas por Usuários 

A AFT permite o carregamento de informações através do nosso site, como: currículos, anexos 
de materiais para cotação e anexos com perguntas "Ask AFT".  Respondemos aos seus 
carregamentos com um e-mail de confirmação. Não presuma que o material foi recebido se 
você não tiver uma confirmação.  A AFT não fornece garantias para a segurança das informações 
carregadas durante o processo de transmissão ou troca de dados; após o recebimento, o 
material será controlado pela nossa política de privacidade. 

Garantia de Informações 

As informações contidas neste site são fornecidas "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem 
qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. O desempenho do equipamento pode variar, 
de modo que uma análise dos aplicativos é necessária para determinar a expectativa para uma 
situação específica. 

As informações podem conter erros de digitação ou tradução. As informações no site são 
alteradas e atualizadas regularmente. Observe as datas nos documentos da Central de Recursos 
para prontidão dos materiais.   

Limitações de Responsabilidade 

A AFT não garante a precisão, relevância ou confiabilidade do conteúdo do nosso site, nem 
garante que o material não contenha erros ou omissões. Em nenhuma circunstância a AFT será 
responsável por qualquer parte por danos diretos, indiretos, especiais ou consequenciais 
decorrentes do site ou do uso do material nele contido.  O site não transmite nenhuma opção 
legal nem garantias implícitas nos produtos que oferecemos. 
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Lei Aplicável e Solução de Conflitos 

Nosso site é oferecido em diversos idiomas, mas os conflitos só serão tratados nos países onde 
temos escritórios corporativos regionais, mediante seleção da AFT, incluindo: 

• Canadá 
• Finlândia 
• Japão 
• Coreia 
• China 

 

Parte B - Política de Privacidade: 

Esta política de privacidade descreve como a AFT usa e protege qualquer informação que você fornece à 
AFT quando usa este site.  A AFT tem o compromisso de garantir que sua privacidade seja protegida. 
Caso lhe peçam que forneça determinadas informações pelas quais você possa ser identificado ao usar 
este site, você pode ter certeza de que elas serão usadas somente de acordo com a política a seguir: 

O que coletamos  

Podemos coletar as seguintes informações: 

• Nome e cargo 
• Afiliação da empresa 
• Informações de contato, incluindo endereço de e-mail 
• Informações demográficas, como província, país 
• Outras informações relevantes para solicitações de cotação do cliente, recursos, pesquisas 

e/ou ofertas 
• Currículos 
• Documentos que você carrega para fins de cotação ou perguntas para a AFT 

O que fazemos com as informações que coletamos 

 Exigimos essas informações para entender suas necessidades e fornecer a você um serviço 
melhor, especialmente pelos seguintes motivos: 

• Manutenção de registros internos 
• para melhorar nossos produtos e serviços 
• para enviar periodicamente, com sua permissão, e-mails promocionais sobre novos 

produtos, desempenho do produto e informações sobre aplicativos que achamos 
interessantes usando o endereço de e-mail fornecido por você. Você pode, a qualquer 
momento, solicitar que esses materiais não sejam mais enviados.  
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• para entrar em contato com você periodicamente para fins de pesquisa de mercado ou 
feedback sobre o desempenho da AFT 

• para personalizar o site de acordo com seus interesses 
• para permitir que você tenha acesso a dados confidenciais de projeto ou tecnologia 

específicos à sua empresa, ou dados históricos comerciais relativos à sua empresa, 
chamados de portais de clientes.  Caso a empresa que você listou como seu empregador nos 
informe que você não é um funcionário, você perderá imediatamente o acesso ao nosso 
Centro de Recursos. 

• NÃO forneceremos suas informações a terceiros não relacionados nem venderemos suas 
informações. Empresas relacionadas, como seu empregador ou um de nossos agentes de 
vendas, podem receber seu nome e localização para oferecer melhor suporte a você.  
Documentos carregados, a menos que sejam confidenciais, podem ser compartilhados com 
agentes de vendas. 

• Não venderemos, distribuiremos nem concederemos suas informações pessoais a terceiros, 
a menos que tenhamos sua permissão ou sejamos obrigados por lei.  

Você pode solicitar detalhes das informações pessoais que temos sobre você de acordo com a 
Lei de Proteção de Dados de 1998 e os regulamentos da RGPD na UE. Essas informações estão 
disponíveis on-line no seu perfil de usuário do Centro de Recursos. Por uma pequena taxa, 
podemos enviar uma cópia em papel: escreva para AFT (Marketing Dept), 72 rue Queen, 
Sherbrooke, Quebec J1M 2C3 Canada ou envie um e-mail para marketing@aft-global.com  

 Se você acredita que alguma informação que temos sobre você está incorreta ou incompleta, 
faça o seguinte: 1) atualize seu perfil, 2) envie um e-mail ou escreva para nós o mais rápido 
possível no endereço listado em Contatos, 3) envie um e-mail para marketing@aft-global.com, 
ou 4) envie uma pergunta por meio de nossa guia Ask AFT. Revisaremos imediatamente todas as 
informações consideradas incorretas ou as que você deseja remover. 

Currículos e dados de candidatura a vagas de emprego 

Se você se candidatou a uma vaga específica na AFT e enviou uma ficha de inscrição e um 
currículo, esta seção descreve como retemos essas informações. A ficha de inscrição e o 
currículo são usados especificamente em relação ao processo de candidatura ao cargo e não são 
utilizados de outra forma. O currículo e a ficha de inscrição são mantidos arquivados até que a 
vaga de emprego seja preenchida. Quando a vaga de emprego for preenchida, um aviso 
eletrônico será enviado ao Candidato. Neste aviso, informamos que seu currículo será mantido 
"arquivado" para futuras oportunidades. Se você quiser que sua inscrição e seu currículo sejam 
destruídos, as instruções serão fornecidas. Neste caso, manteremos apenas o seu nome para as 
estatísticas do nosso histórico de vagas de trabalho. Todos os arquivos eletrônicos e em papel 
serão imediatamente excluídos caso você solicite essa ação. 

Registro de recursos do site 

mailto:marketing@aft-global.com
mailto:marketing@aft-global.com
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Você tem acesso às informações mantidas sobre você o tempo todo em Minha conta/Gerenciar 
conta. Regularmente, a AFT pode "fazer ping" no e-mail fornecido para confirmar que este e-
mail ainda está ativo. Se um e-mail não estabelecer a conexão com uma conta válida, a conta do 
usuário ficará inativa. 

Periodicamente, a AFT enviará aos usuários inativos um e-mail de lembrete para revisitar o site 
ou a opção de encerrar seu cadastro. Para usuários ativos, enviaremos um e-mail para feedback 
e perguntaremos como podemos melhorar sua experiência. Os usuários ativos têm a opção de 
ser removidos do Registro, mediante solicitação ou por autoadministração de suas contas.  Os 
usuários removidos serão mantidos para análise estatística como um nome desconhecido e um 
e-mail desconhecido. 

 

Segurança  

 Temos o compromisso de garantir que suas informações estejam protegidas. Para evitar o 
acesso ou divulgação não autorizados, implementamos procedimentos físicos, eletrônicos e 
gerenciais adequados para proteger as informações que coletamos on-line. 

Cookies 

 Um cookie é um pequeno arquivo que solicita permissão para ser colocado no disco rígido do 
seu computador. Assim que você concordar, ao se cadastrar em nosso Centro de Recursos, o 
arquivo será adicionado e o cookie ajudará a analisar o tráfego da Web ou nos informará 
quando você visitar o site AFT. Os cookies permitem que os aplicativos da Web respondam a 
você individualmente.   

 Usamos cookies de registro de tráfego para identificar quais páginas estão sendo usadas no 
Centro de Recursos. Isso nos ajuda a analisar dados sobre o tráfego de páginas da Web e 
melhorar nosso site para adaptá-lo às necessidades individuais dos clientes. Utilizamos essas 
informações apenas para fins de análise estatística.  

 Em geral, os cookies nos ajudam a fornecer um site melhor, permitindo que monitoremos quais 
páginas e recursos você considera úteis e quais não. Um cookie, de forma alguma nos dá acesso 
ao seu computador ou qualquer informação a seu respeito, além das informações que você 
decidiu compartilhar conosco.  

 


