
Termos de uso

Este serviço é para as pessoas que residem no Japão. Este serviço não está disponível para

pessoas que não residem no Japão.

O site operado pela nossa empresa (doravante o "Site") tem termos de uso.

Por favor, leia os termos e condições.

Ao usar este serviço, você concorda com os termos e condições.

Ambiente de uso

Coleta de informações pessoais

Direitos autorais

Isenção de responsabilidade

Ambiente de uso
Este Site foi criado para visualizá-lo confortavelmente no ambiente a seguir:

Tamanho da tela      968 x 600 pixels ou mais

OS                               Microsoft® Windows®

Navegador                Internet Explorer® Ver. 11.0

                                    Versão mais recente do Chrome

                                    Versão mais recente do firefox

* Se usar um sistema operacional ou navegador diferente dos mencionados acima, ele poderá n

* Recomendamos visualizar num tamanho de tela de 968 x 600 ou mais.

Plugins
Este Site usa os seguintes plugins:

Se não tiver instalado, faça o download no link abaixo.

Sobre JavaScript
Algumas páginas deste Site usam JavaScript para melhorar o serviço.

Ative o JavaScript.

*Atenção - Se o JavaScript estiver desativado na configuração do navegador, as funções do site

Coleta de informações pessoais
As informações pessoais são coletadas deste Site para que todos possam usar o serviço de

maneira útil. Para obter informações sobre o manuseio das informações pessoais coletadas,

Sobre a segurança
Autenticação pessoal

Este Site inclui uma página para autenticação pessoal. O objetivo de confirmar sua identidade é

garantir que possa usar o serviço de forma segura.

SSL (Secure Sockets Layer)



Este Site usa a tecnologia de criptografia SSL para proteger suas informações pessoais durante

a navegação. Criptografa automaticamente as informações pessoais e as envia e recebe. Mesmo

que os dados transmitidos sejam interceptados por terceiros, não há preocupação de roubo do

Sobre os cookies

Utilizamos cookies com o objetivo de impedir os acessos não autorizados garantindo sua

segurança, melhorando assim o Site, distribuindo anúncios e obtendo dados estatísticos. Os

cookies são usados para gerenciar a transferência de dados entre telas, garantindo que sejam

feitos pela mesma pessoa impedindo assim os acessos não autorizados e garantindo sua

<Logs (Registros) de acesso nos seguintes casos, no histórico de ações>

Quando o usuário faz login neste Site e usa o "Grupo -Serviço de pessoal- Minha página",

podemos identificar o indivíduo e usar o seu histórico de ações antes do login, para exibir anú

Sobre a proteção de informações pessoais em outros sites

Não nos responsabilizamos pela proteção de suas informações pessoais em outros sites

vinculados a este Site. Recomendamos verificar as regras relacionadas às informações pessoais

Recepção designada de domínio/email
Se você usa sistema de bloqueio contra spam fornecido pela operadora de seu celular (função

de recepção designada de domínio/email), talvez não seja possível receber nosso e-mail. Se for

para utilizar seu e-mail de celular para cadastrar no campo "E-mail de contato", desbloqueie o

mesmo no seu celular com antecedência. Além disso, observe que pode haver um limite no nú

Direitos autorais
・Direitos autorais, direitos de marca registrada e outros direitos de propriedade intelectual

relacionados a dados, conteúdos, marcas registradas, logotipos, etc. publicados neste Site

・É proibido usar, copiar um ou todos os itens do site para uso pessoal ou outros fins, assim

como modificar sem consentimento prévio por escrito pela nossa empresa ultrapassando o

Sobre o link do Site
Sinta-se livre de usar o link do Site.

Não é necessário entrar em contato conosco para usar o link do Site. O link não se limita à pá

Pode vincular diretamente a qualquer página. No entanto, observe os seguintes pontos:

・Não responsabilizamos por nenhum dano causado a você ou à sua empresa por usar o link

・Nós constantemente adicionamos e atualizamos conteúdo, alteramos o conteúdo do URL

vinculado, e excluímos as páginas com informações desatualizadas sem aviso prévio.

・Podemos solicitar a você apagar o link a nosso Site se o seu site for inadequado e viole a

ordem e a moral do público, ou se houver um link que possa prejudicar nossa reputação.

Proibições
・Atos que causem desvantagens ou danos à empreiteira ou a terceiros, violem bens ou a

privacidade, atuem contra a reputação ou credibilidade, ou qualquer ato que os possa causar.

・Atos contrários à ordem e à moral públicas, atos criminosos e/ou atos que levem a um crime

ou possam o causar. Declaração ou notificação falsa, como registrar o endereço de email de



・Atividades comerciais ou lucros sem consentimento prévio da empreiteira. Usar ou fornecer

um programa prejudicial, como um vírus de computador, ou atos que podam causar isso.

・Atos que violam leis ou ordenanças, ou atos que possam causar isso. Qualquer outros atos

Isenção de responsabilidade
・Nós prestamos muita atenção à veracidade, legalidade, segurança, adequação, utilidade e

atualização das informações postadas neste Site, tanto quanto possível, mas não podemos

・Os sites vinculados a este que não sejam de nossa firma, são controlados e operados sob a

・Não nos responsabilizamos por nenhum dano causado pelo uso de algum site vinculado a

este. Use os sites vinculados por sua conta e risco, sujeito aos termos e condições

・Não nos responsabilizamos por nenhum dano causado por um site clonado.

・As informações neste site estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


