Termos de Serviço do LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

Qualquer documento ausente atrasará o tempo de processamento.

Última atualização em 03.06.2020

O tempo de processamento

Você deve ler estes termos para garantir que esteja totalmente ciente dos

ESTÁGIO REMOTO NA EUROPA

serviços a pagar oferecidos pela LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD.
2 semanas a 4 semanas, em média
Estes termos e condições (que incorporam nossa política de privacidade)
estabelecem os termos do nosso Contrato com você "o solicitante / cliente /

ESTÁGIO PAGO EM VIAGEM NA EUROPA

solicitante" em conexão com a nossa oferta de qualquer serviço que você
adquirir da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD.

2 semanas a 4 semanas, em média

"Você" / "Seu" nos termos e condições e no site www.love-uk-

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DE TRABALHO

workexperience.com ou www.love-uk-workexperience.co.uk refere-se ao
cliente / candidato / candidato.

4 semanas a 10 semanas, em média

"Nós" / "Nosso" nos termos e condições e no site www.love-ukworkexperience.com ou www.love-uk-workexperience.co.uk, referem-se a

APRENDIZAGEM / ALTERNÂNCIA

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD
Os sites da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD são www.love-uk-

4 semanas a 10 semanas em média

workexperience.com e www.love-uk-workexperience.co.uk, além de versões
traduzidas.

Todos os candidatos devem se reunir os requisitos da LOVE UK WORK

A LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD é uma agência de mediação,

EXPERIENCE LTD.

especializada no relacionamento entre candidato / cliente / candidato e
empresa empregadora / anfitriã. Somos a LOVE UK WORK EXPERIENCE

A LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD pode aceitar seu pagamento e

LTD, cujo nome comercial é LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD.

legalmente como sendo executória e sobre você.

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD é uma empresa registrada na Inglaterra

Os termos e condições serão aplicados à compra de serviços por você /

e no País de Gales sob o número 12039550 cuja sede está localizada no

cliente / candidato / candidato.

número 71-75 da Shelton Street em Londres Covent Garden WC2H 9JQ
INGLATERRA email: contact@love-uk-workexperience.co.uk

Estes são os termos que regem a venda de nossos serviços.

telefone fixo Londres: 00442071579903.
Você pode comprar os serviços da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD
Serviços A

somente se puder concluir um contrato com pelo menos 18 anos de idade e
sem supervisão.

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD é uma agência que fornece serviços de
mediação entre Você, o Candidato / Cliente / e a Empresa Empregadora /
Anfitriã.
Todas as solicitações devem ser enviadas por e-mail ou através de um dos
formulários de inscrição on-line em um dos sites da LOVE UK WORK
EXPERIENCE LTD. www.love-uk-workexperience.com ou www.love-ukworkexperience.co.uk e quaisquer versões traduzidas de nossos sites
disponíveis.

A descrição dos serviços da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD é
apresentada no site www.love-uk-workexperience.co.uk No caso de serviços
prestados às suas necessidades especiais, é de sua
responsabilidade garantir que todas as informações ou especificações que
você fornece são precisos. Todos os serviços que aparecem no site estão
disponíveis sob condições. Sua inscrição No Reino Unido e na
Irlanda Aceitamos inscrições britânicas e internacionais da UE. Europa e
destinos internacionais Os candidatos da UE e os cidadãos internacionais
são aceitos para destinos na Europa e destinos internacionais sob condições

Todos os candidatos devem comunicar à LOVE WORK EXPERIENCE UK

de visto. Taxa As tarifas são atualmente exibidas em Euros e em GBP. As

LTD seu CV, carta de apresentação e documentos de identidade (Bilhete de

tarifas mostradas são válidas por pessoa, para um pacote escolhido, um

Identidade ou Passaporte) solicitados, bem como referências a serem

destino escolhido e uma duração específica de seu estágio ou experiência

comunicadas a qualquer empregador em potencial selecionado pela LOVE

profissional e são especificadas para cada oferta em nossos sites. Qualquer

WORK EXPERIENCE UK LTD.

solicitação de alteração do pacote, destino e duração deve ser enviada à
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD por e-mail em contact@love-ukworkexperience.co.uk e uma cotação da LOVE UK WORK EXPERIENCE

Todos os pedidos devem ser enviados de acordo com os prazos indicados

LTD será emitida e precisará ser aceito pelo candidato para avançar. Como

nos sites da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD.

resultado, o candidato terá que pagar o valor total desta nova cotação antes
da partida / alteração. Taxas administrativas As taxas administrativas devem

Você deve incluir no arquivo do aplicativo uma cópia de todos os documentos

ser pagas imediatamente após o registro on-line. Qualquer registro enviado

de suporte necessários.

sem o pagamento de taxas administrativas não será considerado. 99 euros /

£ 85,42 para o PROGRAMA DE ESTÁGIO REMOTO 200 euros / £ 177,74

que você nos forneceu informações falsas, se recusou um máximo de 2

para qualquer EXPERIÊNCIA / ESTÁGIO DE TRABALHO DE VIAGEM Uma

estágios / estágios, correspondentes ao seu perfil e experiência. Manteremos

fatura será emitida e enviada ao candidato / candidato / cliente / você . Eles

100% do valor total de qualquer depósito pago. Nós o notificaremos por e-

cobrirão nossos custos de pesquisa, suas referências e sua verificação de

mail dentro de 48 horas após a decisão. Nova veiculação No caso de uma

antecedentes e o desencadeamento do processo de mediação / colocação

solicitação para a nova veiculação, enquanto você estiver no seu país de

entre o candidato / cliente e seu futuro empregador. Pagamento e moedas

destino, lembramos que serão cobrados custos adicionais. Essas taxas serão

O pagamento pelo serviço de mediação da LOVE UK WORK EXPERIENCE

listadas diretamente nos sites da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD e nas

LTD pode ser feito pelo candidato ou por uma terceira pessoa, se aceito pela

versões traduzidas. Essas taxas são pagas a 100% antes da confirmação do

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. A LOVE UK WORK EXPERIENCE

estágio / estágio. Pedido de cancelamento do requerente / cliente /

LTD pode aceitar pagamentos em SGD, Euros, Libras Esterlinas e Dólares

requerente após a partida do seu país de origem Após a sua partida, se você

Americanos para acomodar clientes / candidatos no Reino Unido, Europa e

deseja encerrar o estágio / estágio por qualquer motivo antes da data de

Internacional. Aqui está o link para encontrar os detalhes da conta bancária

vencimento. 100% dos custos serão mantidos pela LOVE UK WORK

para diferentes moedas : https://www.love-uk-workexperience.co.uk/bank-

EXPERIENCE LTD. Os cancelamentos devem ser feitos apenas por e-

transfer Aceitamos diferentes formas de pagamento com cartão Visa,

mail: contact@love-uk-workexperience.co.uk Perdas e danos Nós não somos

MasterCard e também via PAYPAL, APPLE PAY , GOOGLE PAY e

responsáveis por quaisquer danos, perdas ou problemas, assaltos

pagamento instantâneo móvel via I ZETTLE, transferência bancária e

durante sua viagem / estágio / estágio, seu transporte e durante sua estadia

transferência de dinheiro via MONEYGRAM. Não aceitamos pagamentos por

no Reino Unido e em qualquer outro destino internacional . Não nos

cheque. Os pagamentos podem ser feitos em outras moedas em SGD, libra

responsabilizamos por qualquer problema com seu empregador no Reino

esterlina e dólar americano. Para qualquer pagamento efetuado, uma fatura é

Unido e na Irlanda e internacionalmente. A LOVE UK WORK EXPERIENCE

emitida e enviada por e-mail ao Candidato / cliente / Candidato. Você terá a

LTD é SOMENTE uma agência de mediação. Não nos responsabilizamos por

possibilidade de pagar de 2 a 5 vezes e sempre antes de partir do seu país

perdas, danos resultantes ou não do candidato durante o transporte e sua

de origem e ANTES do início do seu programa de estágio ou experiência

permanência organizada no país de destino escolhido antes, durante e após

profissional. Antes da partida de seu país de origem, o candidato deverá

a sua colocação. Não nos responsabilizamos por perdas causadas direta ou

pagar 100% das despesas de mediação / colocação faturadas. Significando o

indiretamente por uma violação desses termos. Nós não somos responsáveis

administrativo e o custo do programa. Política de cancelamento e

por condições que são ou não são razoáveis para você e previsíveis ou não

reembolso No caso de cancelamento do candidato, não haverá reembolso de

por você ou pelo empregador e por nós mesmos, mesmo se formos

taxas administrativas ou de colocação. O solicitante pode usar nossos

informados da possibilidade de tais perdas ou danos. Em nenhum caso nossa

serviços por até 12 meses após o pagamento da taxa administrativa. NO

responsabilidade incluirá perda ou dano ao candidato / empregador. Não nos

ENTANTO AMAR A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO REINO UNIDO

responsabilizamos por danos, assaltos causados pelo reclamante em seu

reembolsará 100% de qualquer depósito pago pelo solicitante dentro de

local de trabalho e em seu local de residência no país de destino

48 horas, se ele não encontrar qualquer local de estágio ou local de

escolhido. Nem aqueles cujo candidato não pode ser responsável. Limitação

experiência de trabalho na Europa do Reino Unido ou qualquer destino

de responsabilidades da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD Não nos

internacional oferecido no site. O que fazemos Verificamos seu histórico

responsabilizamos por danos ou assaltos causados pelo reclamante em seu

com base nas informações fornecidas (referências, nível de inglês). Entramos

local de trabalho. Não aceitamos qualquer responsabilidade pela

em contato por telefone para avaliar sua capacidade de se comunicar

autenticidade dos documentos fornecidos pelo candidato e enviados ao

verbalmente e discutir seu perfil e expectativas com seu futuro

empregador. Como agência de mediação, a LOVE UK WORK EXPERIENCE

empregador. Nós enviamos uma carta de confirmação assim que sua

LTD afirma ser completamente independente dos Empregadores / Empresas

solicitação for aceita. Ajudamos você a se preparar para viajar, fornecendo

Domésticas. Assim, a LOVE UK WORK EXPERIENCE ltd não pode ser

conselhos. Permanecemos disponíveis durante o programa e inscritos e

responsabilizada por qualquer perda ou dano sofrido de alguma forma devido

pagos. Concordamos em tentar ajudá-lo com um mal-entendido com seu

à relação contratual entre os Empregadores e o

empregador durante seu estágio ou experiência profissional. Sua solicitação

CANDIDATO. Relacionamento do candidato com a LOVE UK WORK

deve ser para uma veiculação de no mínimo 1 mês. Para veiculações fora do

EXPERIENCE LTD Permanecemos disponíveis durante o pacote escolhido e

Reino Unido, o candidato recebe assistência e apoio de parceiros locais. Em

pagos pelo candidato. Além da duração inicial, se o candidato desejar o apoio

caso de falha da nossa parte, Reino Unido Se não apresentarmos nenhuma

da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, ele / ela terá que renovar seu

proposta de colocação no contexto de uma vaga de trabalho, trabalho

pacote e pagar pela nova duração escolhida. O candidato pode entrar em

remunerado ou estágio no Reino Unido, você será reembolsado em 100%

contato conosco pelo e-mail contact@love-uk-workexperience.co.uk ou

dos custos avançados. Na Europa e Internacional No caso de um estágio /

WHAT'S APP ou QUALQUER FERRAMENTA DE MÍDIA

estágio realizado com parceiros externos para estágios remunerados na

SOCIAL. Relacionamento entre candidato e empregador Nós, LOVE UK

Europa e internacionalmente. O reembolso de taxas avançadas será feito de

WORK EXPERIENCE LTD, não assumimos qualquer responsabilidade por

acordo com os termos e condições de parceiros externos. As informações e

qualquer deterioração do relacionamento entre o candidato e seu

os termos sempre serão comunicados a você antes de iniciar seu processo

empregador. Salário ou estipêndio do candidato Nós, LOVE UK WORK

de colocação / mediação com sua futura empresa anfitriã como parte do seu

EXPERIENCE LTD, não aceitamos qualquer responsabilidade pelo salário ou

programa de estágio. Transporte e viagens Os custos de transporte de e para

estipêndio do candidato. Os candidatos são os únicos responsáveis por

o local de trabalho / habitação para estágio não são cobertos pela Love UK

verificar seus holerites e interagir com o empregador para atualizar quaisquer

WORK EXPERIENCE LTD Os custos de viagem de retorno não são cobertos

discrepâncias, se necessário. A LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD pode

pela Love UK WORK EXPERIENCE LTD. Bem como qualquer custo não

ajudar o candidato sob certas condições definidas pelos EUA. Condições a

mencionado ou excluído de nossos serviços. Cancelamento pela LOVE UK

serem determinadas pela LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD caso a

WORK EXPERIENCE LTD Se acharmos que você não está falando sério, ou

caso. O Requerente deverá fornecer todos os elementos / trocas com seu

empregador para uma boa compreensão da situação. Esses elementos

consentimento dos usuários envolvidos, quando esse consentimento é

devem ser comunicados exclusivamente pelo e-mail contact@love-uk-

necessário (por exemplo, para o uso de seus dados para fins de prospecção

workexperience.co.uk Seguro Você é responsável por fornecer um seguro de

comercial). Fonte de dados Os dados são coletados: - Diretamente para os

viagem e saúde válido antes da data da partida. Despesas pessoais Todas as

usuários envolvidos (por exemplo, quando um candidato preenche seu perfil

despesas antes e depois da viagem do Candidato devem ser suportadas por

na plataforma). - Ou em fontes publicamente disponíveis, como redes sociais

ele próprio. Garantias do contrato Não podemos aceitar qualquer

profissionais ou sites e pedidos de ofertas de emprego (no que diz respeito

responsabilidade pela garantia se não chegarmos a um acordo positivo. Você

aos dados relacionados à experiência profissional do candidato, formação

deve permanecer disponível se precisarmos contatá-lo por e-mail / telefone

acadêmica e habilidades). destinatários Os destinatários desses dados são:

ou o que há de app / skype. Você deve aceitar a segunda oferta que

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD - usuários da plataforma. - os parceiros

oferecemos, mesmo que não concorde com o local, desde que corresponda

comerciais da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. - os subcontratados da

ao seu perfil e ao serviço escolhido. Depois de receber sua carta de

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD (como o fornecedor de

confirmação, você deve respeitar a data de partida acordada. Você deve

acomodações). A LOVE WORK EXPERIENCE garante que os destinatários

inserir suas iniciais em cada página, assinar e adicionar a data de assinatura

dos dados ofereçam sérias garantias de segurança e confidencialidade dos

do documento. Você deve devolver a cópia impressa apenas por e-mail para

dados pessoais transmitidos a eles pelos candidatos. Transferência de dados

contact@love-uk-workexperience.co.uk Atraso do candidato Se você

para fora da União Europeia Os dados são processados principalmente na

encontrar algum problema, deverá entrar em contato com seu empregador o

União Europeia. No entanto, alguns dados podem ser transferidos para fora

mais tardar 48 horas antes da sua partida por e-mail, se você tiver

da União Europeia. Nesse caso, a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

informações de contato ou por e-mail, entre em contato com @ love-

garantirá que essas transferências sejam feitas para países com um nível de

uk - workexperience.co.uk ou por telefone O QUE É APP para alterar a data

proteção suficiente ou que sejam governadas por ferramentas legais que

de sua chegada. Se você não conseguir informar seu empregador a tempo,

garantam a essas transferências um nível de proteção alinhado aos requisitos

nos reservamos o direito de cancelar sua inscrição e reter 100% do

europeus (como o Cláusulas contratuais padrão da Comissão Europeia e / ou

pagamento feito. Alteração de data Qualquer data de modificação será

pela adesão dos destinatários dos dados ao Escudo de Privacidade, quando

cobrada da seguinte forma: além de 7 dias a partir da data inicial, 10%, além

localizados nos Estados Unidos). Retenção de dados No caso de um

de nossas taxas na primeira vez, além de 10 dias a partir da data inicial, 15%,

resultado negativo para uma inscrição, o candidato será solicitado a saber se

além de nossas taxas pela segunda vez. Este aumento será aplicado

deseja manter seu perfil por no máximo cinco (5) anos, para permitir que ele

somente se a data de início da colocação do Solicitante tiver sido confirmada

solicite a destruição. Se o CANDIDATO não solicitar sua destruição, os dados

previamente com o Empregador. Na ausência de uma confirmação de

destruíram automaticamente, o mais tardar, cinco (5) anos após a referida

veiculação, esse aumento não se aplicará. Nós, LOVE UK WORK

solicitação. Assim que a conta de um usuário for desativada, todos os dados

EXPERIENCE LTD, agimos como uma agência de mediação entre você / o

associados ao seu perfil serão automaticamente e permanentemente

candidato e sua futura empresa empregadora / anfitriã no Reino Unido e na

excluídos. Direitos do usuário envolvido no tratamento O usuário envolvido no

Europa e qualquer outro destino internacional com a ajuda de

tratamento tem, em relação ao processamento de seus dados pessoais,

parceiros. Cancelamento do candidato Você deve nos informar se optar por

direito de acesso, oposição, retificação ou apagamento. Além disso, o usuário

interromper sua experiência de trabalho por qualquer motivo a qualquer

tem o direito de fornecer à LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD diretrizes

momento, enviando um e-mail para contact@love-uk-

que definem como ele / ela deseja que seus dados pessoais sejam

workexperience.co.uk Antes da sua partida. Você deve verificar se possui

processados após sua morte (por exemplo, se ele / ela deseja que sejam

todos os documentos necessários válidos. Identificação ou passaporte válido,

mantidos, apagados ou comunicados a terceiros designados). O usuário

seguro de saúde. Os documentos digitalizados podem ser enviados por email

também pode exercer seu direito à limitação de tratamento e seu direito à

e serão totalmente aceitos. Depois de aceitarmos o seu pedido. Você

portabilidade de seus dados pessoais, conforme previsto no regulamento. Ele

receberá um e-mail como confirmação. Concordamos em transmitir com

/ ela também tem o direito de retirar seu consentimento para o

precisão as informações enviadas ao seu empregador / empresa

processamento de seus dados pessoais (para qualquer tratamento com base

anfitriã. Você deve ter pago o pacote completo escolhido para o pacote

em seu consentimento). Por fim, pode afirmar seu direito de não ser objeto de

escolhido e a duração escolhida da estadia em seu país de

uma decisão baseada exclusivamente em processamento automatizado

destino. POLÍTICA DE PRIVACIDADE Todos os seus dados são coletados e

(como perfil, por exemplo), produzindo efeitos jurídicos relacionados ou

processados de acordo com a European Data Protection Act (GDPR). A

afetando-o significativamente. Ele / ela também tem o direito de apresentar

LOVE WORK EXPERIENCE UK está comprometida em proteger sua

uma reclamação junto a uma autoridade supervisora em relação ao

privacidade e em cumprir com suas obrigações com relação à segurança de

processamento de seus dados pessoais. O exercício desses direitos será

suas informações comunicadas. A LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

feito através da transmissão da solicitação à LOVE UK WORK EXPERIENCE

coleta e usa os dados pessoais dos usuários de acordo com o Regulamento

LTD: - por e-mail para contact@love-uk-workexperience.co.uk Cookies Um

Europeu 2016/679, de 27 de abril de 2016, sobre a proteção de indivíduos no

"cookie" é um arquivo de computador destinado a coletar informações do seu

que diz respeito ao processamento de dados pessoais e à livre circulação

dispositivo . Como parte de sua atividade. O LOVE UK WORK EXPERIENCE

desses dados (doravante "os Regulamentos"). Objetivo do tratamento Todas

LTD usa diferentes tipos de cookies, incluindo: - cookies de sessão para

as informações coletadas são processadas para prestar os Serviços. Os

permitir que os usuários evitem o login cada vez que efetuarem login no

dados coletados também podem ser utilizados para estudos ou análises

mesmo dia na plataforma LOVE UK WORK EXPERIENCE; - Cookies de

estatísticas. Finalmente, os dados coletados podem ser processados pela

medição de público (tipo Google Analytics); - cookies de redes sociais; -

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD e / ou por seus parceiros de negócios,

Cookies de publicidade. O tempo de vida desses cookies não excede treze

para fins de marketing, inclusive comerciais. Base jurídica do tratamento O

(13) meses. Os usuários podem acessar todas as informações contidas nos

processamento de dados do usuário é baseado na execução de um

arquivos em conexão com os cookies usados pela LOVE UK WORK

contrato. No entanto, o tratamento também pode ser baseado no

EXPERIENCE LTD. Os usuários podem, se desejarem, opor-se ao uso

desses cookies, selecionando as configurações apropriadas do navegador do
dispositivo para desativá-los (o tópico de ajuda do navegador usado
especifica o procedimento a seguir). Atualização dos termos e
condições Nossos termos e condições e tarifas estão publicados e
disponíveis em nossos sites. Podemos alterar esses termos
periodicamente. Quando o fizermos, publicaremos a nova versão no
site. Cada nova versão entra em vigor a partir do momento em que foi
publicada pela primeira vez em nossos sites. No entanto, quaisquer
alterações não afetarão os termos existentes aceitos por você. Ao usar nosso
serviço, solicitaremos que você confirme sua aceitação da versão mais
recente desses termos e condições sempre que usar nossos serviços,
marcando uma caixa no formulário de registro on-line. Se você não aceitar
nenhuma alteração nesses termos e condições, deverá parar de usar nossos
serviços. Esses termos destinam-se a declarar o contrato completo que nos
vincula a você e qualquer comunicação prévia entre nós não está incluída
neste contrato. Recomendamos que você os leia com atenção para seu
próprio benefício. Se você acha que este contrato está incompleto, solicite
informações adicionais. Dessa forma, podemos evitar qualquer problema
antes de viajar ou iniciar seu posicionamento remoto. Em caso de
disputa Você e nós concordamos que a lei britânica se aplica a estes termos
e condições e que qualquer disputa entre nós em relação ao Nosso serviço
ou decorrente ou relacionada a esses termos e condições será tratada
apenas por um tribunal do Reino Unido. Seu consentimento Ao usar e pagar
pelos serviços da LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, você concorda com
nossos termos de serviço. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD Email: contact@love-uk-orkexperience.co.uk
ENCONTRO

SEU NOME
COMPLETO
SUA ASSINATURA

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD registrada na Inglaterra e no
País de Gales sob o número 12039550 cuja sede está localizada
em 71-75 Shelton Street Londres Covent Garden WC2H 9JQ
INGLATERRA email: contact@love-uk-workexperience.co.uk

