
TERMOS DE USO DA NKEY 
 
 
PORTUGUÊS  
 
Ao acessar ao website da nKey, você concorda em cumprir estes termos de serviço, 
todas as leis e regulamentos aplicáveis e concorda que é responsável pelo cumprimento 
de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, 
você não deverá de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são 
protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis. 
 
Os presentes Termos de Uso disciplinam a relação com as pessoas que acessam o 
website da nKey com a própria nKey. Onde tal website servirá como a ponte de primeiro 
contato com os visitantes e a nKey. Os visitantes nestes termos serão referidos 
simplesmente como “Usuário” ou “Você”, já a nKey será referida simplesmente como 
“nKey”. 
 
Esses Termos de Uso estipulam os termos e condições aplicáveis ao uso do WEBSITE. 
 
LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS DE USO. AO UTILIZAR O WEBSITE DA 

4NKEY VOCÊ DEVE, ALÉM DE LER ESTE TERMOS DE USO PELA PRIMEIRA VEZ, 

INDICAR A ACEITAÇÃO DESTE ACORDO E UTILIZAR AS FUNCIONALIDADES 

DISPONÍVEIS NO WEBSITE, RESPEITANDO OS TERMOS AQUI DISPOSTOS, QUE 

SERÃO CONSIDERADOS COMO LEGALMENTE VINCULANTE ENTRE AS 

PARTES, ACEITANDO EXPRESSAMENTE O CUMPRIMENTO DE TODOS OS 

TERMOS AQUI ESTABELECIDOS (A NAVEGAÇÃO CONTINUA MESMO SEM O 

DEVIDO ACEITE, O QUE SERÁ CONSIDERADO COMO ACEITE TÁCITO) E DE 

QUALQUER DE SUAS ALTERAÇÕES FUTURAS (QUE SERÃO TIDAS POR 

ACEITAS, MEDIANTE A CONTINUIDADE DO USO DA PLATAFORMA).  

Como destacado acima, se você não concordar com os presentes Termos de Uso e 
continuar navegando no website, será considerado como um aceite tácito, ou seja, um 
aceite indireto por você, sendo sujeito a todos os dispostos presentes neste Termos de 
Uso. 
 
1. DO OBJETIVO DO WEBSITE 

O Objetivo do website da nKey é aproximar você de nossos serviços de soluções digitais 

para empresas, para que você tenha acesso a informações de como trabalhamos e 

como podemos ajudar, da mesma forma de como você poderá se aprimorar 

tecnologicamente com a nossa ajuda e apoio, bem como trazer conteúdo informativo de 

alta qualidade, e a divulgação de prestação de nossos próprios serviços. A nKey é 

especialista no desenvolvimento de soluções digitais acessíveis e eficazes, somos 

responsáveis em facilitar a sua vida através do meio digital, aprimorando o que você já 

tem ou solucionando os problemas que você encontrou ou que irá encontrar. 

Nosso objetivo sempre será ajudar você a reduzir os custos e aumentar a sua receita 

através da digitalização. Fazemos isso através de uma aplicação tecnológica, aliada à 

nossa experiência de mais de 10 (dez) anos, para otimizar processos, melhorar 

experiências e inovar negócios. 

Para saber mais sobre nós, acesse a aba Sobre nós [https://www.nkey.com.br/sobre/].  

O conteúdo postado no website é atualizado periodicamente, porém, pode ocorrer de 

uma informação ou algum artigo, vídeo ou imagem, não reflitam a verdade atual, não 
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podendo a nKey ser responsabilizada de nenhuma forma ou meio por qualquer 

conteúdo que não esteja devidamente atualizado. 

Você declara que entende que é de sua responsabilidade a utilização do website de 

forma consciente, sendo assim, deverá utilizá-lo como fonte de informação, e se houver 

dúvidas, poderá entrar em contato pelo e-mail: contato@nkey.com.br, para sanar 

eventual dúvida sobre o website. 

2. DO CADASTRO DE CONTATO 

Você deverá preencher o formulário na aba contato [https://www.nkey.com.br/contato/] 

com informações precisas e verdadeiras para que não ocorra problemas na 

comunicação entre você e a nKey. É de suma importância que você reveja os dados 

preenchidos antes de enviar para observar se possui qualquer erro de digitação que 

possa acarretar problemas na comunicação. Caso haja um erro, por exemplo, no e-mail 

preenchido, a nKey não ficará responsável pela falta de resposta sobre a demanda 

solicitada ou qualquer dano que provenha pelo erro de digitação feito por você. 

Você também poderá em contrato através do WhatsApp através do hiperlink disposto 

no canto direito inferior da tela do nosso website, o que redirecionará você ao website 

ou aplicativo da referida plataforma. Você fica notificado que neste caso estará sujeito 

aos termos de uso e à política de privacidade do provedor de serviços. 

Você reconhece que é o único responsável pela veracidade pelos dados fornecidos no 

formulário ou quaisquer dados fornecidos durante o contato, bem como é responsável 

pelo material contido dentro da(s) mensagem(s) e sua eventual ilegalidade, caso tenha, 

isentando a nKey de qualquer responsabilidade nesse sentido, resguardando os direitos 

estipulados na Política de Privacidade [https://www.nkey.com.br/politica-de-privacidade], 

se for o caso de dados verdadeiros e informações dentro da legalidade. 

Você deverá resguardar em sigilo todas as ofertas fornecidas pela nKey como resposta 

de sua solicitação, bem como todo acordo fechado com a nKey. Caso a resposta não 

tenha sido realizada por e-amil, o mesmo será válido para todas as ofertas e acordos 

fechados por outros mecanismos de comunicação. 

3. DO CADASTRO DE VAGAS  

Você deverá preencher o formulário de inscrição, da aba da vaga disponível, com 

informações precisas e verdadeiras para que não ocorra problemas na comunicação 

entre você e a nKey. É de suma importância que você reveja os dados preenchidos 

antes de enviar para observar se possui qualquer erro de digitação que possa acarretar 

problemas na comunicação. Caso haja um erro, por exemplo, no e-mail preenchido, a 

nKey não ficará responsável pela falta de resposta sobre a inscrição solicitada ou 

qualquer dano que provenha pelo erro de digitação feito por você. Isso se estende para 

o formulário de inscrição geral para o banco de talentos, na página de vagas, 

responsável por armazenar os currículos de quem não encontrou uma vaga a qual tenha 

familiaridade ou experiência.  

O cadastro de vagas disponíveis redirecionará você à página da nKey na plataforma 

Abler, acessível pelo endereço [https://nkey.abler.com.br/], que apresentará as vagas 

disponíveis da nKey e demais informações referentes às respectivas vagas, tais como, 

mas não limitadamente, a data de publicação da vaga, o nível, o tipo de contrato e a 

localização, assim como o link para preencher o cadastro de vaga e se c 
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Você reconhece que é o único responsável pela veracidade pelos dados fornecidos no 

formulário da vaga, ou  formulário do banco de talentos, ou quaisquer dados fornecidos 

durante o contato, bem como é responsável pelo material contido dentro do currículo e 

sobre as informações presentes nele e a eventual ilegalidade, caso tenha, isentando a 

4nKey de qualquer responsabilidade nesse sentido, resguardando os direitos 

estipulados na Política de Privacidade [https://www.nkey.com.br/politica-de-privacidade], 

se for o caso de dados verdadeiros e informações dentro da legalidade. 

Você deverá resguardar em sigilo todas as ofertas fornecidas pela nKey como resposta 

de sua solicitação, bem como todo acordo fechado com a nKey. Caso a resposta não 

tenha sido realizada por e-mail, o mesmo será válido para todas as ofertas e acordos 

fechados por outros mecanismos de comunicação. 

 

4. DO USO DO WEBSITE 

Você terá a permissão para acessar o website da nKey por completo, bem como os 

artigos, vídeos, imagens e informações presentes no website, contudo, isso não implica 

uma transferência da titularidade sobre os mesmos, ou qualquer permissão para utilizar 

ou reproduzir as informações presentes no website para outros fins que não a 

visualização transitória pessoal e não comercial, ou de cópia de qualquer um desses 

sem a devida autorização da nKey. 

Todos os direitos relacionados com o website são preservados e reservados para a 

nKey, conforme a legislação brasileira, principalmente na Lei 9.610/18 (Lei de Direitos 

Autorias), assim como no Código Civil brasileiro, ou quaisquer outras legislações 

aplicáveis. 

Assim, todo o conteúdo do site é protegido por direitos autorais, e seu uso, cópia, 

transmissão, venda, cessão ou revenda, deve seguir a lei brasileira, tendo a nKey todos 

os direitos reservados, e não permitindo a cópia ou utilização de nenhuma forma e meio, 

sem autorização expressa e por escrita da mesma. 

As informações contidas no Blog [https://www.nkey.com.br/blog/], também estão sujeitas 

a essas restrições, contudo, pode-se ser utilizada, ainda, para fins unicamente 

acadêmicos, porém, a nKey não se responsabilizará por qualquer dano que venha 

ocorrer através das informações prestadas no website que se encontre desatualizada 

ou superada, ou por qualquer motivo que não esteja de acordo com a exatidão fática do 

assunto. Ou seja, se você é um aluno buscando bibliografias para eventuais trabalhos, 

declara que qualquer eventual dano não é responsabilidade da nKey. 

5. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BLOG 

Os materiais do Blog [https://www.nkey.com.br/blog/] no website da nKey são fornecidos 

“como estão”. A nKey não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, 
isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas 
ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de 
propriedade intelectual ou outra violação de direitos. 

Além disso, a nKey não garante ou faz qualquer representação relativa à precisão, aos 
resultados prováveis ou à confiabilidade do uso dos materiais em seu website ou de 
outra forma relacionado a esses materiais ou em websites vinculados a este website. 

6. DA VIOLAÇÃO E CIBERATAQUES 
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Qualquer ato que você promova que venha a violar ou contrariar as leis de propriedade 

intelectual que envolva o website da nKey ou que você ajude a efetivar, por exemplo, a 

reprodução sem autorização expressa de qualquer conteúdo do website, tornará você 

responsável, estando assim, sujeito as devidas tratativas judiciais, tanto civil quanto 

criminal, oriundas aos atos ilegais que você poderá cometer. 

Atos que envolvam ciberataques (cyberattacks) e/ou craqueamento (cracking) serão 

imediatamente reportadas às autoridades competentes para que você seja autuado 

como responsável e que venha a receber as tratativas judiciais necessárias, tanto civil 

quanto criminal, conforme a legislação penal e civil do ordenamento jurídico brasileiro.  

7. DO ACEITE DOS TERMOS 

Este termo (Termo de Uso) possui a finalidade de informar você sobre as obrigações e 

direitos referentes a utilização do website da nKey, sendo assim, a partir do aceite, você 

estará estabelecendo uma relação entre Você e a nKey de confiabilidade mútua, onde 

ambos terão direitos e deveres, que se apresentam neste termo.  

Caso Você continue a navegar pelo website da nKey, sem que haja o devido aceite dos 

termos de uso e apolítica de privacidade pelo pop-up, será entendido que, por seu 

acesso contínuo, um aceite tácito, ou seja, um indireto, criando a mesma relação de 

obrigações e deveres caso você venha a utilizar os mecanismos dispostos neste termo. 

Você fica, assim, obrigado e responsável por seus atos na forma deste termo. 

Este termo não possui uma redação fixa, ele sempre se atualizará para melhor através 

da atualização periódica da nKey, a qual possui o direito de alteração. Contudo, para 

cada alteração será informado através de um novo pop-up que irá solicitar o novo aceite. 

Resguardando a possibilidade do aceite tácito mencionado acima. 

8. DOS HYPERLINKS 

Os hyperlinks são links (código URL de páginas da web) contidos dentro de palavras, 

que permitem a você navegar entre páginas apenas clicando na letra que contêm o 

hyperlink.  

No website possuem hyperlinks que podem levá-lo entre as páginas da própria nKey ou 

para sites de parceiros. Porém, mesmo que os hyperlinks sejam uma forma de 

navegação para websites externos de parceiros confiáveis, deve-se saber que as 

políticas de privacidade e este termo de uso, não se estendem para os sites de terceiros, 

de parceiros ou não, sendo assim, a nKey não se responsabiliza pelo acesso em 

websites que não sejam de sua autoria.  

9. DA LEI APLICÁVEL E DO FORO 

Este termo fica submetido a todas as leis vigentes na República Federativa do Brasil. 

Caso você possua algum conflito ou caso venha a ocorrer algum conflito na esfera 

judicial sobre este termo, que venha a ser entre você e a nKey, o foro que fica eleito 

para esta devida ação será o foro da Comarca da Capital (Florianópolis).  

Este termo de uso é valido a partir de 12 de janeiro de 2022. 


