
Termos de Uso do Site pelo Participante FUNEPP  

 

Benvindo ao site FUNEPP- Fundação Nestlé de Previdência Privada! 

www.funepp.com.br 

A plataforma digital FUNEPP busca apresentar aos participantes as informações relativas ao seu 

plano de previdência, bem como as modificações nos regulamentos, notícias, inovações e 

eventos. Os termos abaixo regem o uso deste Site. 

1. USO DO SITE 

1.1. O seu uso do site 

VOCÊ PODE explorar nosso Site e, quando possível, contribuir com conteúdo para ele 

encaminhando para a FUNEPP perguntas, feedbacks, ideias, etc.. 

Mas, tome cuidado para NÃO enviar conteúdo ilegal ou ofensivo de forma alguma, inclusive, 

entre outros, conteúdo que possa: 

(a) violar o direito de privacidade de qualquer outra pessoa; 

(b) infringir algum direito de propriedade intelectual; 

(c) fazer declarações que sejam difamatórias (inclusive com relação à FUNEPP); 

relacionadas com pornografia, de natureza racista ou xenofóbica, que promovam o ódio 

ou incitem à violência ou desordem; 

(d) carregar arquivos que contenham vírus ou possam resultar em problemas de segurança; 

ou 

(e) de qualquer outra forma, ponham em risco a integridade do Site. 

1.2. Direitos da FUNEPP 

A FUNEPP poderá usar, à sua inteira opção, o conteúdo que você fornecer, e também: 

(a) monitorar ou revisar seu conteúdo; 

(b) condensar, remover ou se recusar a postar qualquer conteúdo que considerar impróprio 

ou violar qualquer um destes termos sem necessidade de notificação. 

A FUNEPP poderá negar, suspender ou impedir seu acesso aos Serviços se você usar este site 

de forma contrária a estes termos, ou por qualquer outra razão determinada pela FUNEPP. 

2 Propriedade Intelectual 

2.1. Conteúdo fornecido pela FUNEPP 

Todos os direitos de propriedade intelectual, inclusive direitos autorais e marcas registradas em 

materiais publicados pela FUNEPP, ou em seu nome, no Site (p.ex., textos e imagens) são de 



propriedade da FUNEPP ou de seus licenciantes. 

Você poderá reproduzir trechos do Site para seu uso privativo (ou seja, não comercial), desde 

que mantenha a integridade e respeite todos os direitos de propriedade intelectual, inclusive 

qualquer notificação de direito autoral que apareça com relação a esse conteúdo.  

2.2. Conteúdo fornecido por você 

Você declara à FUNEPP que é o autor do conteúdo com que contribuiu para este Site, ou tem 

os direitos (ou seja, tem a permissão do titular dos direitos) com ele relacionados, e está apto a 

contribuir com esse conteúdo (p.ex., comentários, feedbacks, ideias) para o Site. A FUNEPP não 

assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo que você fornecer. 

Você concorda que esse conteúdo será tratado de forma não confidencial e concede à FUNEPP 

uma licença de uso global, transferível, livre de royalties e por prazo indeterminado para usar, 

copiar, modificar, publicar ou traduzir de qualquer forma, em qualquer meio ou tecnologia (por 

exemplo, sites, plataformas de mídia social, propaganda online e off-line, materiais promocionais 

e de marketing) o conteúdo que você forneceu para os objetivos relacionados com os negócios 

da FUNEPP. 

Na hipótese de a FUNEPP já ter desenvolvido conteúdo similar ao seu, ou obtido esse conteúdo 

de outras fontes, todos os direitos de propriedade intelectual desse conteúdo serão da FUNEPP 

e seus licenciantes. 

3. PROTEÇÃO DOS DADOS 

A FUNEPP respeita sua privacidade. Todos os dados pessoais que você fornecer neste site 

serão gerenciados de acordo com a Política de Privacidade da FUNEPP. 

 

4. Responsabilidade 

Apesar de a FUNEPP usar de seus esforços mais razoáveis para garantir a exatidão dos 

materiais em nosso Site e evitar problemas, não somos responsáveis por informações 

imprecisas, interrupções, falhas ou outros eventos que possam lhe causar danos diretos (p.ex., 

falha do computador) ou indiretos (p.ex., lucros cessantes). Você é responsável pela confiança 

que depositar no material deste Site. 

Este Site poderá conter links para sites fora da FUNEPP. A FUNEPP não tem controle sobre os 

sites de terceiros, não os endossa necessariamente, nem aceita responsabilidade com relação 

a eles, inclusive com relação ao seu conteúdo, exatidão e funcionamento. Portanto, 

recomendamos que você revise cuidadosamente as notificações legais desses sites de terceiros, 

e se mantenha informado sobre quaisquer mudanças a que estiverem sujeitas. 

Você poderá operar um site de terceiro e desejar criar um link para este Site. Nesse caso, a 

FUNEPP não faz objeções, desde que você utilize a URL exata da página inicial deste Site (p.ex., 

nenhum deep link) e não insinue, de forma alguma, que é afiliado ou endossado pela FUNEPP. 



Você não poderá usar práticas de “framing” ou similares, e deverá se assegurar de que o link 

para o Site abra em uma nova janela. 

5. Entre em contato conosco

Este Site é operado por Fundação Nestlé de Previdência Privada – Rua Dr. Rubens Gomes 
Bueno, nº 691, Edifício Torre Sigma, Bairro Várzea de Baixo – São Paulo - SP- e seu 
fornecedor Itaú Soluções Previdenciárias - Av. Ruth Cardoso, 7.815 – 13º andar, São Paulo.

Se você tiver alguma pergunta ou comentário relacionado com este Site, entre em 

contato conosco por  

(i) E-mail:  funepp.contato@br.nestle.com

(ii) Fale conosco: http://www.funepp.com.br/fale-conosco

(iii) Telefones: 11 5102-1849, opção 2
(iv) Pelos correios:

FUNEPP- Fundação Nestlé de Previdência Privada
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, nº 691, Edifício Torre Sigma
Bairro Várzea de Baixo – São Paulo - SP
CEP 04730-000

6. Alterações

A FUNEPP se reserva o direito de fazer alterações nestes termos de uso. Revise esta página 

periodicamente com relação aos termos de uso e quaisquer informações novas. 

7. Regência de legislação e Eleição de Foro

Este Site é destinado exclusivamente aos usuários do Brasil. A FUNEPP não presta nenhuma 

declaração de que os produtos e conteúdos deste Site são apropriados ou estão disponíveis em 

outras localidades que não no Brasil. 

Você e a FUNEPP concordam que qualquer ação ou controvérsia relacionada com este Site será 

regida pelas leis do Brasil e apresentadas perante o foro da cidade de São Paulo - SP, Brasil. 
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