
Política de Privacidade e 
Termos de Uso do Aplicativo 
Minha Jalles 
Os direitos autorais deste aplicativo, da política de privacidade do aplicativo móvel e 
dos termos de uso pertencem à Jalles Machado S/A ("Companhia").  

Ao usar o aplicativo móvel Minha Jalles (o "Aplicativo"), o Usuário se submeterá 
automaticamente à Política de Privacidade e aos Termos de Uso do Aplicativo.  

A utilização de recursos deste Aplicativo só é permitida aos funcionários da Jalles 
Machado, durante o período de vigência do contrato de trabalho. O Minha Jalles é um 
benefício tecnológico da Jalles Machado S/A, disponibilizado somente ao quadro de 
colaboradores e mantido pelo Departamento de Tecnologia da Informação.  

A ferramenta tem por objetivo facilitar o acesso dos funcionários aos dados relativos ao 
seu contrato de trabalho, não sendo obrigatória a sua utilização. O uso do Aplicativo 
por funcionários não configura atividade laboral ou qualquer tipo de prestação de 
serviços para a companhia. Caso o usuário não concorde com esta Política de 
Privacidade ou com os Termos de Uso do Aplicativo, deverá encerrar o uso da 
ferramenta e desinstalá-lo imediatamente de seu smartphone. 

É importante esclarecer que nenhuma informação pessoal é coletada através do 
Aplicativo. As informações que o mesmo necessita para o correto funcionamento 
podem ser armazenadas localmente no aparelho e podem ser transmitidas/recebidas 
de nossos servidores na sede da companhia.  

Padrões de segurança em acessos foram empregados para proteger as informações 
corporativas trafegadas entre o usuário e os servidores da Jalles Machado S/A e para 
garantir total segurança foram estabelecidas as seguintes regras: 

(a) o acesso é permitido apenas em um aparelho;  

(b) um SMS de confirmação é enviado no registro do aparelho, a fim de verificar a 
veracidade do número informado no cadastro do funcionário, no RH da empresa; 

(c) uma senha de quatro dígitos (PIN) será criada no acesso inicial, e será usada pelo 
funcionário para garantir o seu acesso pessoal aos dados. O PIN é a identificação 
pessoal do colaborador no acesso ao App, e é intransferível. O código PIN não deverá 
ser sequencial, e nem repetir números idênticos em sequência. Caso o mesmo seja 



digitado 5 vezes incorretamente, ele será bloqueado e o colaborador orientado a 
procurar o Departamento de RH da empresa para providências.  

TERMOS DE USO   

A Jalles Machado S/A concede a você o direito de usar este Aplicativo somente para a 
obtenção de dados relativos ao seu contrato de trabalho. Você não pode:  

(a) modificar, copiar, publicar, licenciar, vender ou, de alguma forma, comercializar este 
Aplicativo ou qualquer informação ou software associado ao Aplicativo;  

(b) alugar, arrendar ou transferir, de forma alguma, os direitos referentes a este 
Aplicativo; nem  

(c) usar este Aplicativo de nenhuma forma que possa incapacitar os sistemas da 
Companhia. 

Conforme esclarecido acima, será permitido um único cadastramento por Usuário, 
devendo o acesso, visualização e uso do Aplicativo ser feito pelo Usuário em caráter 
pessoal e intransferível. Não sendo permitido o compartilhamento do Aplicativo em 
qualquer site ou ambiente virtual.   

A Jalles Machado poderá, sem prévio aviso, bloquear e cancelar o acesso ao aplicativo 
quando verificar que o Usuário praticou algum ato ou mantenha conduta que (i) viole as 
leis e regulamentos federais, estaduais e/ou municipais, (ii) contrarie as regras destes 
Termos de Uso, ou (iii) viole os princípios da moral e dos bons costumes. 

Os Colaboradores, poderão, enquanto vigorar o pacto laboral, acessar o Aplicativo nos 
smartphones pessoais, de acordo com as políticas da Companhia, inexistindo, contudo 
qualquer responsabilidade e/ou obrigação da companhia em relação ao aparelhos 
utilizados. 

O Usuário autoriza a Companhia a realizar envio de newsletters e informes da empresa 
por meio do aplicativo. 

A Jalles Machado S/A se reserva no direito de incluir, excluir ou alterar os conteúdos e 
funcionalidades do aplicativo, bem como suspendê-lo temporariamente ou cancelá-lo, a 
qualquer momento, independentemente de aviso-prévio ao Usuário. Da mesma forma, 
poderá modificar estes Termos de Uso, cuja versão mais recente estará sempre 
disponível para consulta no próprio aplicativo. 

RESPONSABILIDADES DA JALLES MACHADO S/A  
  
É de inteira responsabilidade da Jalles Machado S/A e o Departamento de TI, a 
manutenção e o funcionamento normal da tecnologia do Aplicativo, o qual será 



disponibilizado para instalação e atualização nas lojas de aplicativos Google Play e App 
Store.   

A Jalles Machado S/A e o Departamento de TI não são responsáveis pelo mal 
funcionamento do Aplicativo em razão da configuração dos aparelhos smartphones que 
sejam homologados ou mesmo aqueles que não sejam homologados, os quais são 
informados diretamente pela loja de aplicativos Google Play e App Store.   

Em caso de descontinuidade de uso de smartphone, no qual o Aplicativo esteja 
instalado, o usuário fica responsável por desinstalá-lo ou solicitar formalmente ao 
Departamento de TI a revogação de acesso para aquele aparelho. 

A presente Política de Privacidade e aos Termos de Uso do Aplicativo pode ser 
alterada a qualquer momento, ao critério da Companhia, sempre informando 
previamente os usuários por meio de mensagem que será postada através do 
Aplicativo.   

Esta Política de Privacidade e aos Termos de Uso do Aplicativo Minha Jalles devem 
sempre estar em consonância (regras de acessos, nomes de usuário, políticas de 
senhas etc.) com todas as políticas estabelecidas no Procedimento Geral PG-35-I 
(Políticas de Uso dos Recursos de Tecnologia, Comunicação e Segurança da 
Informação).   

Casos omissos a este regulamento, deverão ser tratados e direcionados ao 
Departamento de Tecnologia da Informação da Jalles Machado S/A. 
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