SERVIÇO VISIONLINK™ TERMOS DE USO & CONTRATO DE LICENÇA DE USO PARA USUÁRIO FINAL
BEM-VINDO AO VISIONLINK™. Estes são os termos e condições gerais e o contrato de licença de uso para usuário final (conjuntamente,
“Termos de Uso” ou “TDU”) aplicáveis ao serviço de gerenciamento de bens baseado em aplicativo (juntamente com todos os
aplicativos de equipamentos móveis, downloads de software, serviços e APIS, o “Serviço VisionLink”) produzido pela VirtualSite
Solutions LLC (“VSS ou “nós”) e hospedado e distribuído pela Trimble Inc e suas afiliadas (“Trimble”) ou pela Caterpillar Inc. e suas
afiliadas (“Caterpillar”) e disponibilizado através deste site do Serviço VisionLink (o “Site”) para empresas e profissionais.
A você, como indivíduo ou uma empresa ou pessoa jurídica e as pessoas envolvidas com os seus negócios (conjuntamente, “você” ou
“Cliente”), será concedido acesso para utilizar o “Serviço VisionLink” em seus negócios internos, sujeito à sua aquisição de uma ou
mais assinaturas do Serviço VisionLink (cada qual uma “Assinatura do Serviço”) e sua aceitação destes TDU. Se você assinar estes
TDU em nome de uma empresa ou outra forma de pessoa jurídica, declara que possui poderes para vincular contratualmente tal empresa
e os respectivos funcionários.
Se você adquirir ou obtiver a(s) sua(s) Assinatura(s) do Serviço VisionLink diretamente da Caterpillar ou da Trimble através do portal de
compra da Loja VisionLink ou indiretamente junto a um revendedor autorizado do Serviço VisionLink ou junto ao fabricante de suas
máquinas e equipamento (coletivamente “Bens”), AO CLICAR NO BOTÃO “OK,” “ACEITAR,” “CONCORDA,” “ENVIAR” OU
QUALQUER BOTÃO QUE EXPRESSA A ACEITAÇÃO DOS TDU E/OU AO ACESSAR OU UTILIZAR O VISIONLINK E/OU O SITE,
VOCÊ DECLARA QUE VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO A UTILIZAR OS BENS E O SERVIÇO VISIONLINK E QUE VOCÊ CONCORDA
COM A SUA VINCULAÇÃO AOS TDU ENTÃO VIGENTES. AINDA, OBSERVADA A CLÁUSULA 8.2 ABAIXO, SEU USO CONTINUADO
DO SERVIÇO DA VISIONLINK SUBSEQUENTE À INTRODUÇÃO DE QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS TDU CONFIRMARÁ A SUA
ACEITAÇÃO DE TAIS ALTERAÇÕES. Estes Termos de Uso constituem um negócio jurídico entre e que vincula você e a VSS e visam ter
a mesma validade e efeitos como se você o tivesse firmado.
O USO DO SERVIÇO VISIONLINK E DO SITE LHE É OFERECIDO SUJEITO À SUA ACEITAÇÃO DOS TDU SEM QUAISQUER
ALTERAÇÕES. OS TDU CONTÊM ISENÇÕES DE GARANTIA E RESPONSABILIDADE (Veja as Cláusulas 5.4, 10, 11, 12 e 14.1
abaixo). ESTAS CLÁUSULAS CONSTITUEM UMA BASE ESSENCIAL DO NOSSO CONTRATO. Se você for cliente de outro serviço
de gerenciamento de bens fornecido a você pela Trimble, pela Caterpillar ou pelo fabricante dos Bens e está migrando para o VisionLink
em substituição a tal outro serviço, você compreende que os termos de uso, termos do serviço ou o licenciamento aplicável ao outro
serviço não são aplicáveis à sua utilização do Serviço VisionLink.
Uma cópia atualizada dos TDU poderá ser obtida e analisada a qualquer tempo na página inicial do Site. Recomendamos que você
imprima e mantenha cópias dos TDU em seus arquivos. Se não concordar com os TDU, você concorda em não utilizar ou acessar o
Serviço VisionLink ou o Site, e não está autorizado a fazer uso do mesmo.

Termos de Uso & Licenciamento de Uso para Usuário Final do Serviço VisionLink
1.

Serviços de Aplicativo

1.1

Descrição Geral. O Serviço VisionLink é um serviço baseado em software aplicativo. O software aplicativo do Serviço VisionLink
congrega dados e informações (“Dados”) que você disponibiliza em relação aos seus Bens, incluindo dados e informações a partir
de Bens equipados com dispositivos telemáticos suportados pelo sistema VisionLink (“Dispositivos VL”) ou de outra forma
gerados por ou relacionados a tais Bens disponibilizados por meio da interface de usuário do VIsionLink Service, de feeds de APIs
pertencentes a você ou a terceiros, conexões de VPN ou outras tecnologias de interface de sistemas de informação similares..
Após a ativação dos Dispositivos VL, a VSS e seus distribuidores e suas afiliadas e licenciadores, provedores de serviço e
fornecedores processam, utilizam, divulgam e transferem os Dados obtidos para fornecer aos Usuários Autorizados (definidos na
Cláusula 3) conteúdo, funcionalidade, relatórios e serviços, conforme alterados de tempos em tempos. Os Dispositivos VL
precisam ser ativados para que possam ser utilizados com o Serviço VisionLink. Para ativá-los, você deverá (i) aceitar os termos e
condições de pagamento aplicáveis à sua Assinatura do Serviço, (ii) aceitar estes TDU, e (iii) concordar com a transmissão e a
utilização dos Dados gerados pelos seus Bens conforme detalhado na cláusula 6.1 abaixo.
O Serviço VisionLink é oferecido sob uma variedade de planos de Assinatura do Serviço (“Planos do Serviço”) e, portanto,
poderá estar sujeito a termos e condições adicionais indicados na Loja da Trimble para o portal do VisionLink ou constantes em
outros documentos de pedidos ou em contratos com a Caterpillar ou com seu revendedor autorizado do Serviço VisionLink.
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1.2

Sistemas de Comunicações de Terceiros
Alguns recursos do Serviço VisionLink requerem a utilização de um sistema de comunicações exclusivo de terceiros, tais como
operadora de telefonia wireless ou um sistema de comunicações por satélite (cada qual, uma “Operadora de Comunicações”).
NENHUMA DAS PARTES VSS POSSUI RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIDADE, QUALIDADE OU DESEMPENHO DOS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES WIRELESS OU VIA SATÉLITE OU PELO EQUIPAMENTO FORNECIDO PELAS
OPERADORAS DE COMUNICAÇÕES. AS OPERADORAS DE COMUNICAÇÕES SÃO EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEIS
POR TAIS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS.

1.3

Intercâmbio de Dados e Interfaces de Terceiros
O componente de intercâmbio de dados do Serviço VisionLink permite também a comunicação, transferência e intercâmbio de
dados entre o software aplicativo do Serviço VisionLink e determinados Bens, dispositivos ou sistemas fabricados por terceiros.
Nenhuma das Partes VSS controla a forma ou a qualidade de dados gerados ou transmitidos por ou para Bens e dispositivos
fabricados por terceiros ou outras soluções desenvolvidas por terceiros, tais como relatórios padronizados ou interfaces
(coletivamente, “Dados de Terceiros”). Assim, se a sua Assinatura de Serviços permite a utilização do componente intercâmbio
de dados do Serviço VisionLink, você compreende e concorda com o quanto segue:

2.

•

Dados poderão ser trocados entre o aplicativo do Serviço VisionLink e Bens, dispositivos ou sistemas fabricados por terceiros
aprovados para serem utilizados com o Serviço VisionLink pela VSS;

•

Você aceita toda e qualquer restrição relativa à exibição e utilização de Dados de Terceiros importados através de
dispositivos fabricados por terceiros ou outras soluções de terceiros, bem como relativamente à exibição de Dados gerados
por Dispositivos VL exportados a dispositivos ou sistemas fabricados por terceiros;

•

A VSS não possui responsabilidade pela qualidade, a precisão ou a impossibilidade de receber, acessar ou utilizar Dados de
Terceiros ou Dados exportados para ou através de dispositivos fabricados por ou sistemas de terceiros ou soluções de
terceiros (por exemplo, relatórios padronizados ou interfaces), em virtude da deficiência ter sido causado por falta de serviço
de terceiros, incompatibilidade de interface de software de terceiros ou falhas ou outras causas;

•

A VSS poderá monitorar todos os Dados de Terceiros transmitidos para e a partir do Serviço VisionLink e poderá interromper
ou bloquear os Dados de Terceiros que a VSS considerar que possam afetar negativamente o desempenho do Serviço
VisionLink.

Natureza do Aplicativo & Hospedagem
O Serviço VisionLink é hospedado pela VSS, pela Trimble e pela Caterpillar, ou por apenas uma ou duas delas, ou pelos
respectivos fornecedores de serviços, e inclui software aplicativo do Serviço VisionLink licenciado de acordo com a cláusula 5
abaixo, e software ou serviços de terceiros (na medida permitida pelo terceiro fornecedor) (“Software/Serviços de Terceiros”).
O Serviço VisionLink contém ainda a utilização de firmware nos Bens e Dispositivos VL. O Serviço VisionLink é disponibilizado aos
Usuários Autorizados por nós, nossos licenciadores e por terceiros fornecedores que fornecem conteúdo e serviços conjugados
com ou através do software aplicativo Serviço VisionLink (“Terceiros Fornecedores”). Você reconhece que os Dados e o Serviço
VisionLink serão transmitidos por ondas de rádio, celular, satélite, GPS, Internet e tecnologia semelhante. Você concorda com tal
transmissão e renuncia a qualquer ação que possa ter contra nós relativamente a tal transmissão. O Serviço VisionLink poderá ser
disponibilizado aos Usuários Autorizados com base em vários fatores, incluindo, mas sem limitação, acesso à Internet, utilização
de computador, Bens, sistema operacional, Dispositivos VL ativados e mantidos por você, o volume de Serviços adquiridos, nome
do usuário, senha e/ou outros fatores. O Serviço VisionLink está sujeito a alteração de tempos em tempos conforme detalhado na
Cláusula 8 abaixo, e ao acessar ou utilizar o Serviço VisionLink e o Site você está concordando com a nossa adição, alteração ou
eliminação de quaisquer serviços disponibilizados juntamente com ou através dos mesmos.

3.

Usuários Autorizados e Uso; Limitações.

3.1

Usuários Autorizados. Você concorda que o Serviço VisionLink será acessado e utilizado somente por você. Para tal finalidade, você
indicará os usuários autorizados por você autorizados a acessar e utilizar o Serviço VisionLink (“Usuário Autorizado”). O Serviço
VisionLink só poderá ser acessado e utilizado em conexão a Bens com os Dispositivos VL necessários para acessar a Internet, e você
terá que pagar as taxas de acesso necessárias. Você é responsável pela aquisição, configuração, monitoramento, manutenção e
gerenciamento do seu software e hardware relacionado com a sua utilização da Internet, incluindo rede local LAN, computadores,
modems, dispositivos de telecomunicações e sua conexão de rede ao Site. Nós não somos responsáveis pela conexão de rede ou por
questões, problemas ou condições decorrentes de ou relacionados com a conexão de rede, incluindo, mas sem limitação, questões de
faixa de banda, paralisações na rede e/ou outras condições causadas pela Internet e/ou conexão de rede.
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3.2

Limitações quanto ao Uso. A transmissão de informações utilizando um Dispositivo VL ou de outra forma está sujeita às
determinações legais que poderão variar de local para local, incluindo, sem limitação, autorização para utilização de frequência de
rádio. Você deverá limitar a utilização do Dispositivo VL aos locais onde todas as exigências legais para a utilização do Dispositivo
VL e a rede de comunicação do Serviço VisionLink tenham sido atendidas. Se um Bem equipado com um Dispositivo VL estiver
localizado ou for transferido para um local onde (i) as exigências legais não são atendidas ou (ii) a transmissão ou o
processamento de tais informações através de múltiplos locais não seria legalmente permitido, nós nos isentamos de toda e
qualquer responsabilidade relacionada com tal falta de cumprimento e poderemos interromper a transmissão de informações a
partir de tal Bem. Você também compreende e reconhece que o Serviço VisionLink não foi projetado para ser utilizado em
qualquer emergência, segurança ou missão crítica ou utilização ou aplicação relacionada com segurança ou outras
atividades de alto risco e você não utilizará o Serviço VisionLink dessa forma.

3.3

Dados de terceiros. Você declara que tem o direito de disponibilizar Dados de terceiros ao VisionLink para uso, processamento,
compartilhamento etc., em conformidade com estes TDU, e que forneceu todos os avisos necessários e obteve todas as
aprovações necessárias relativas a qualquer informação de identificação pessoal contida em tais dados.

4.

Registro; Pagamento

4.1

Conta de Cliente. Para fazer o log on no Site e utilizar o Serviço VisionLink, será solicitado a você e a seus Usuários Autorizados
que forneçam à nós informações de registro verdadeiras, precisas e completas e que atualizem tais informações conforme
necessário. Se nós tivermos razões razoáveis para suspeitar que informações fornecidas pelo Usuário Autorizado são imprecisas,
incompletas ou falsas, nós poderemos suspender ou rescindir o seu direito ou o direito do Usuário Autorizado de acessar e utilizar
o Serviço VisionLink. Ao completar o seu registro você receberá um código de log on inicial permitindo acessar e utilizar o Serviço
VisionLink.

4.2

Acesso ao Site e Senha; Segurança. Ao realizar o log on inicial no Site os Usuários Autorizados definirão um nome de usuário e
senha, que serão necessários para acessar determinados recursos do Serviço VisionLink. Você é responsável por manter o sigilo
relativamente aos nomes de usuário e senhas definidos por você e seus Usuários Autorizados, e é exclusivamente responsável por
todas as atividades que ocorrerem no Site sob os nomes de usuário e senhas definidos por você e seus Usuários Autorizados. Nós
poderemos solicitar que você altere os nomes de usuário definidos por você e seus Usuários Autorizados se nós considerarmos,
ao nosso exclusivo critério, que o nome de usuário é ofensivo ou por qualquer outro motivo. Você se obriga a notificar
imediatamente à VSS qualquer uso não autorizado de nome de usuário, senha de Usuário Autorizado ou qualquer outra violação
de segurança e a garantir o logout dos Usuários Autorizados ao término de cada sessão de uso. Você é responsável pela
desativação das contas do Usuário Autorizado que deixou de ser seu empregado. Você reconhece que a VSS não é responsável
pelo rastreamento do uso do Serviço VisionLink pelo seu Usuário Autorizado e que a VSS não poderá e não será responsável por
quaisquer perdas e danos decorrentes do seu não cumprimento desta Cláusula 4.

4.3

Pagamento. Você concorda em pagar todas as despesas e taxas em conformidade com os termos de pagamento aplicáveis às
Assinaturas do Serviço que você adquirir.

5.

Concessão da Licença; Restrições da Licença

5.1

Licença Limitada concedida ao Cliente. Sujeito ao seu cumprimento destes TDU, dos termos da(s) sua(s) Assinatura(s) do Serviço
e ao pagamento de todas as taxas aplicáveis, a VSS lhe concede uma licença limitada, não exclusiva, não transferível e não
alienável (sem o direito de sublicenciar) para utilizar o software aplicativo do Serviço VisionLink acessado através do Site para
finalidade de negócios ou finalidades consistentes com esta licença. Todos os direitos não expressamente concedidos a você por
meio deste termo são reservados pela VSS e seus fornecedores e licenciadores. Termos adicionais podem se aplicar a APIs
(Interfaces de Protocolo de Aplicativo), que são disponibilizadas em associação ao VisionLink Service.

5.2

Restrições da Licença – Não Utilização Indevida dos Serviços. A sua utilização do Serviço VisionLink é limitada ao uso
expressamente permitido sob a sua Assinatura do Serviço e estes TDU. Como condição para o seu uso do Serviço VisionLink você
concorda que você não o utilizará para qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida sob estes TDU. Nós poderemos limitar ou
cancelar o Serviço VisionLink fornecido a você se houver razoável suspeita de ou qualquer uso indevido de fato ou uso fraudulento
cometido por você. Você será responsável por quaisquer despesas incorridas por nós ou qualquer outra parte (incluindo honorários
de advogados) em decorrência de tal uso indevido ou fraudulento. Você não poderá: (i) copiar, modificar, publicar, distribuir, exibir
publicamente, adaptar, alterar, traduzir ou criar obras derivadas do Serviço VisionLink ou qualquer Software/Serviços de Terceiros;
(ii) mesclar o software do Serviço VisionLink ou o Software/Serviços de Terceiros com outros software; (iii) sublicenciar, arrendar,
vender, locar, emprestar ou transferir o Serviço VisionLink ou o software relacionado ou o Software/Serviços de Terceiros a
terceiros; (iv) realizar engenharia reversa, decompilar, desmontar ou de outra forma tentar derivar o código fonte do software do
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Serviço VisionLink, o Software/Serviços de Terceiros ou o Site; (v) utilizar ou copiar o Serviço VisionLink ou o software relacionado
ou o Software/Serviços de Terceiros, exceto conforme expressamente permitido sob os TDU, incluindo esta Cláusula 5; (vi) utilizar
o Serviço VisionLink ou o software relacionado ou o Software/Serviços de Terceiros em uma “agência de serviço” ou organização
semelhante onde terceiros obtém o uso do Serviço VisionLink ou o Software/Serviços de Terceiros através de você; (vii) remover,
obscurecer ou alterar qualquer direito autoral, marca ou outros avisos de titularidade embebidos em, afixados ao ou acessados em
conjunto com o Serviço VisionLink, software relacionado e/ou o Site; (viii) danificar, desabilitar, sobrecarregar, interferir com,
interromper ou prejudicar o Serviço VisionLink ou o Site, ou servidores ou redes a eles conectados de qualquer forma; (ix) de
qualquer forma interferir com o acesso, uso ou a fruição por terceiros do Serviço VisionLink ou do Site; (x) intencionalmente ou não
intencionalmente violar qualquer lei local, estadual, federal ou internacional aplicável, incluindo, mas sem limitação, a legislação e
regulamentos relacionados com exportação; ou (xi) fingir ser uma pessoa ou entidade ou prestar informações falsas quanto ao seu
relacionamento com uma pessoa ou entidade.
5.3

Software/Serviços de Terceiros. Você reconhece e concorda, por este instrumento, que qualquer Software/Serviços de Terceiros
conjugados com o Serviço VisionLink (por exemplo, mapas) é/são fornecido(s) a você por Terceiros Fornecedores e não pela VSS.
Você por este instrumento reconhece e concorda que o seu acesso ou uso de qualquer tal Software/Serviços de Terceiros não é
regido por estes TDU, podendo ser regido pelos termos de uso, contrato de licença de usuário final ou outro instrumento
semelhante de tais Terceiros Fornecedores. A VSS, de boa fé e envidando razoáveis esforços. notificará a você eventos que
afetem o Software/Serviços de Terceiros (por exemplo, períodos de paralisação ou para manutenção) que possam afetar o seu uso
do VisionLink. ENTRETANTO, A VSS NÃO PODERÁ SER RESPONSABILIZADA POR E EXPRESSAMENTE SE ISENTA DE
QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM O SOFTWARE/SERVIÇOS DE TERCEIROS OU SEU USO (OU USO
PELO USUÁRIO AUTORIZADO).

5.4

Assinatura do Serviço por Prazo Determinado. Se o uso do Serviço VisionLink fornecido a você tiver prazo limitado (tal como
fornecido a testadores beta, revendedores e distribuidores para fins de demonstração para venda ou para clientes usuários finais
potenciais para avaliação) (o "Serviço por Prazo Determinado"), você poderá utilizar o Serviço por Prazo Determinado em
conformidade com estes TDU exclusivamente para a finalidade com o qual for fornecido a você, e somente pelo prazo determinado
estabelecido pela VSS e pelo terceiro do qual você comprou o Service por Prazo Determinado. A VSS poderá cancelar o seu
acesso e a autorização para utilizar o Serviço por Prazo Determinado a qualquer tempo. Se você posteriormente adquirir uma
Assinatura do Serviço paga, a continuidade do seu uso do VisionLink continuará a ser regido por estes TDU e os termos e
condições relacionados à Assinatura do Serviço. A revenda, transferência ou outra forma de distribuição do Serviço por Prazo
Determinado é proibida.

6.

Concordância com a Transmissão e Uso de Dados; Licença e Dados Agregados

6.1

Concordância com a Transmissão e Uso de Dados. Uma vez ativados, os Bens equipados com os nossos Dispositivos VL obtêm e
transmitem Dados relacionados a tais Bens, suas condições e operação. Os dados também podem ser coletados e transmitidos à
VSS por outros meios, incluindo, sem limitação, inspeções físicas, amostras de óleo e ferramentas de diagnóstico off board. Os
Dados transmitidos poderão incluir: número serial da máquina, localização da máquina e dados operacionais, incluindo, mas sem
limitação: códigos de falhas, dados de emissões, uso de energia, registro de horas de uso, número de versão do software e
hardware, carga útil, tempos de ciclo e acessórios instalados.
Os Dados são transmitidos à VSS, à Trimble, à Caterpillar ou a uma ou mais de suas afiliadas, licenciadores, prestadores de
serviço ou fornecedores e/ou seus distribuidores locais. Em alguns casos, tais como quando você adquire a sua Assinatura do
Serviço VisionLink junto ao fabricante dos seus Bens ou os distribuidores deste, os Dados também poderão ser transmitidos ao
fabricante dos Bens ou seus distribuidores.
Nós poderemos compartilhar alguns ou todos os Dados coletados com nosso(s) distribuidor(es), afiliadas e seus distribuidores, a
Trimble e suas afiliadas e licenciadores, prestadores de serviço e fornecedores, a Caterpillar e suas afiliadas e licenciadores,
prestadores de serviço e fornecedores, o fabricante dos seus Bens e seus distribuidores, e os parceiros de negócios globais da
VCC, da Trimble ou da Caterpillar que fornecem Serviços VisionLink, Bens ou produtos e serviços relacionados a você.
Os Dados são transmitidos e utilizados pela Trimble e respectivas afiliadas, licenciadores, prestadores de serviço, fornecedores e
distribuidores para as seguintes finalidades: (a) fornecer Serviços VisionLink a você e aos Bens; (b) checar ou manter Bens e
Dispositivos VL suportados pelo sistema VIsionLink; (c) monitorar a integridade o ou desempenho dos Bens; (d) auxiliar a manter
um Bem e/ou aperfeiçoar a eficiência do Bem; (e) avaliar ou aperfeiçoar o Serviço VisionLink e/ou outros produtos e serviços; (f)
cumprir as exigências legais e ordens judiciais válidas, conforme o caso; (g) conduzir pesquisa de mercado; (h) oferecer a você
novos produtos e serviços; ou (i) quaisquer outras finalidades, incluindo o uso com outras aplicações.
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Os Dados são transmitidos e utilizados pela Caterpillar, de acordo com a respectiva declaração de governança de dados, cuja
cópia atual pode ser encontrada no seguinte URL: http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html (a
“Declaração de Governança de Dados da Caterpillar”).
Ao autorizar a ativação dos Dispositivos VL que equipam seus Bens, você concorda com a transmissão, uso e
transferência dos Dados para os fins e na forma discriminada acima.
6.2

Licença e Dados Agregados. Na medida em você tenha qualquer titularidade ou outras participações nos Dados, você por este
instrumento concede à VSS, à Trimble e à Caterpillar e a cada um dos revendedores, afiliadas, licenciadores, prestadores de
serviço e fornecedores uma licença não exclusiva, perpétua, global, paga e irrevogável para utilizar, processar, manusear e/ou
alterar, copiar, executar, compilar e criar obras derivadas dos Dados para qualquer finalidade de negócios, incluindo para analisar
e aperfeiçoar os Dispositivos VL, Bens e outras capacidades de produtos ou serviços e, no caso da Caterpillar, usar de acordo com
a Declaração de Governança de Dados da Caterpillar. Você ora reconhece e concorda que a VSS, a Trimble e suas afiliadas e a
Caterpillar e suas afiliadas e respectivos licenciadores, prestadores de serviço e fornecedores poderão revelar a terceiros dados
agregados baseados nos Dados, desde que você e seus Usuários Autorizados não possam ser identificados com os dados
agregados revelados. Você concorda, ainda, com a revelação dos Dados pela VSS, pela Trimble, suas afiliadas e seus
subcontratados, e seus parceiros de negócios e terceiros fornecedores, e pela Caterpillar, suas afiliadas e seus licenciadores,
prestadores de serviço e fornecedores, desde que nem você nem os Usuários Autorizados designados por você possam ser
identificados nos Dados revelados. Todos os demais Dados e informações que forem coletados, transmitidos, gravados ou
acessados por ou através do Serviço VisionLink que não forem Dados que identifiquem você e/ou seus Usuários Autorizados, e
todos os dados, relatórios, obras derivadas, compilações, alterações e outros materiais criados a partir de ou com o uso dos Dados
serão, em cada caso, propriedade exclusiva da VSS; e você, por si e em nome dos seus Usuários Autorizados, cede, por este
instrumento, todos os seus direitos, titularidade e participação, e os direitos, titularidade e participação deles, se houver, em e
sobre tais itens à VSS sem remuneração e sem direitos a futuros royalties.

7.

Privacidade e Dados do Usuário

7.1

Você reconhece que os Dados gravados e coletados pelo Serviço VisionLink e por meio dele poderão ser rastreados até indivíduos
(“Dados Pessoais”), conforme descrito detalhadamente na Notificação de Privacidade do VisionLink, disponível em
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. A Notificação de Privacidade do
VisionLink é consistente com a Declaração de Privacidade Global da Caterpillar e com a Política de Privacidade Internacional da
Trimble, que descrevem como a Caterpillar e a Trimble, respectivamente, coletam, processam e compartilham dados pessoais, os
direitos que você pode ter segundo as leis sobre privacidade, e outras informações relevantes ao processamento de informações
pessoais por parte das empresas. A Declaração de Privacidade Global da Caterpillar está disponível em
http://www.caterpillar.com/dataprivacy. A Política de Privacidade Internacional da Trimble está disponível em
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Dependendo da configuração do equipamento de telemática instalado em seus
bens, grande parte das informações pessoais usadas pelo VisionLink será coletada, processada, usada e compartilhada pela
Caterpillar e pela Trimble por meio de suas respectivas plataformas de IoT. Assim, você deve analisar a Política Global de
Privacidade da Caterpillar e a Política de Privacidade Internacional da Trimble, juntamente com a presente Notificação de
Privacidade, a fim de compreender plenamente seus direitos e escolhas em relação às informações pessoais. A Declaração de
Governança de Dados da Caterpillar, a Notificação de Privacidade do VisionLink, a Política de Privacidade Internacional da Trimble
e a Declaração de Privacidade Global da Caterpillar (coletivamente denominadas, “Documentação de Governança de Dados”)
poderão ser alteradas de tempos em tempos, de forma que você deve revê-las com regularidade e atenção. As alterações serão
inseridas no URL aplicável, e conterão a data de realização dessas alterações e/ou sua entrada em vigor. Em algumas instâncias,
se as alterações forem de natureza material, nós (ou a Caterpillar ou a Trimble) poderemos também enviar a você uma mensagem
de e-mail ou outra forma de comunicação informando-o sobre tais alterações e sobre quaisquer ações pode tomar antes de que
entrem em vigor. A sua continuidade de uso do Serviço VisionLink após tais mudanças entrarem em vigor demonstrarão sua
aceitação às mudanças.

7.2

Cada vez que o Usuário Autorizado logar um Serviço VisionLink e o Site, determinadas informações, incluindo o nome do usuário,
serão enviadas através de comunicação com os servidores que nós hospedamos. Estas informações são utilizadas para acessar a
conta do Usuário Autorizado, Serviços VisionLink e outros recursos personalizados. A VSS, a Trimble ou a Caterpillar poderá
correlacionar o nome de usuário com informações pessoalmente identificadas para fornecer ao Usuário Autorizado os Serviços
VisionLink que o Usuário Autorizado está autorizado a utilizar, e fornecer Dados e informações relacionados. Ademais, o aplicativo
VisionLink permite a coleta de Dados de localização relacionados à operação dos Bens e os Serviços VisionLink fornecidos
(“Dados de Localização”) para que a localização geográfica do operador do Bem ou do Dispositivo VL possa ser identificada.
Você por este instrumento concorda que clara, visível e regularmente notificará todos os Usuários Autorizados e outro
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pessoal, indivíduos ou entidades que utilizem o Serviço VisionLink e operem Bens sobre a coleta, transmissão e uso dos
Dados acima especificado, incluindo quaisquer Dados Pessoais e Dados de Localização ali contidos que você tenha
obtido, e obterá todas as aprovações necessárias de seus Usuários Autorizados designados e outras pessoas,
indivíduos ou entidades que utilizam o Serviço VisionLink, Bens e Dispositivos VL que possam ser afetadas com isso, e
que, em assim fazendo, você terá cumprido plenamente as suas obrigações estabelecidas na lei aplicável relacionadas à
transmissão e uso dos Dados. Você se obriga a indenizar, defender e isentar cada uma das Partes VSS (conforme
definido na Cláusula 10 abaixo) de e contra todas as ações, pedidos, ações ou causas de ação decorrentes da violação
das suas obrigações acima mencionadas.
7.3

O Serviço VisionLink é gerido pela VSS a partir de seus escritórios ou os das suas afiliadas em vários locais nos Estados Unidos
da América. A VSS também poderá utilizar uma afiliada ou uma ou mais provedores de serviços externos para hospedar o Serviço
VisionLink. Consequentemente, os Dados são coletados, enviados, processados e mantidos nos EUA e poderão ser coletados,
enviados, processados e mantidos fora dos EUA. Você reconhece que em caso de conflito de leis ou práticas de privacidade
adotados no seu país e os do domicílio da entidade que hospeda o VisionLink, a lei aplicável do domicílio da entidade que hospeda
o Serviço VisionLink prevalecerá sempre.

8.

Alteração dos Serviços

8.1

A VSS poderá, a qualquer tempo, alterar, suspender ou definitivamente descontinuar o Serviço VisionLink ou o Site, ou qualquer
parte destes, com ou sem aviso prévio. Sujeito à cláusula 14.2 abaixo, nenhuma Parte VSS será responsável perante você ou
qualquer terceiro por tal alteração, suspensão ou descontinuidade.

8.2

A VSS poderá alterar e atualizar destes TDU se as circunstâncias nas quais estes TDU foram celebrados forem alteradas após a
compra da sua Assinatura do Serviço, e a VSS notificará você com razoável antecedência sobre tais alterações. Seu uso
continuado do Serviço VisionLink após o aviso de tais alterações caracterizará a sua aceitação dos TDU atualizados, exceto se
você notificar a VSS por escrito em até 30 dias sobre a sua não aceitação das alterações. Nesta hipótese os TDU que vigoravam à
época da sua compra ou última renovação da Assinatura do Serviço (o que ocorrer por último) continuará a vigorar pelo prazo
remanescente da sua assinatura, exceto se a VSS, a seu critério, exercer o direito de rescindir sua(s) Assinatura(s) do Serviço em
conformidade com a cláusula 14.2 abaixo.

9.

Cobertura de Rede, Satélites GNSS, Descontinuidade do Serviço

9.1

Você reconhece que os Serviços VisionLink e a rede de acesso estão sujeitos a limitações de transmissão causados por vários
fatores tais como condições atmosféricas, obstáculos topográficos, limitações ou falta de cobertura da operadora do serviço e
outras condições da natureza e atribuíveis ao ser humano. Ademais, barulho de motor e partida, placas metálicas, interferência por
usuários ocupando a mesma frequência de rádio ou canais próximos podem limitar ou interferir na cobertura. Você reconhece
ainda que a VSS não é responsável pela operação ou falhas na operação de satélites do Sistema Global de Navegação por
Satélite – Global Navigation Satellite System (“GNSS”) ou a disponibilidade do sinal de satélite GNSS.

9.2

Nenhuma Parte VSS não será responsável perante você ou terceiros por quaisquer perdas ou danos decorrentes do Serviço
VisionLink ou sua interrupção, erros de transmissão (incluindo imprecisões de Dados de Localização), defeitos ou outras causas,
incluindo, mas sem limitação, interrupção causada pela operadora de comunicações correspondente. As Partes VSS não
assumem e não terão qualquer responsabilidade decorrente de eventos além do controle da Parte VSS ou dos respectivos
subcontratados, licenciadores ou parceiros de negócios, incluindo eventos tais como atos da natureza, atos do governo, atos de
inimigo público, greves ou condições climáticas.

10.

Nenhuma Garantia; Responsabilidade do Cliente pelos Bens, Risco de Perda e Configuração da Característica “Alerta”.
A VSS, A TRIMBLE, A CATERPILLAR E SEUS GERENTES, DIRETORES, EMPREGADOS, LICENCIADORES, PRESTADORES
DE SERVIÇO, FORNECEDORES, DISTRIBUIDORES, AFILIADAS E AGENTES (INDIVIDUALMENTE UMA “PARTE VSS” E
COLETIVAMENTE AS “PARTES VSS”) SE ISENTAM DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS
DECORRENTES DO SEU USO DO SERVIÇO VISIONLINK E SITE. VOCÊ EXPRESSAMENTE COMPREENDE E RECONHECE
QUE: (a) O APLICATIVO VISIONLINK, SITE E SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, “COM
TODOS OS DEFEITOS” E “CONFORME DISPONIBILIZADO”, E TODOS OS RISCOS INERENTES À QUALIDADE
DESEMPENHO, PRECISÃO E ESFORÇOS SATISFATÓRIOS SÃO SUPORTADOS POR VOCÊ; (b) NA MEDIDA MÁXIMA
PERMITIDA NA LEI APLICÁVEL, AS PARTES VSS NÃO OFERECEM QUALQUER DECLARAÇÃO, GARANTIA OU
CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, LEGAIS OU DE OUTRA NATUREZA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, (i)
GARANTIA DE TITULARIDADE, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE, ESFORÇOS
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DE FABRICAÇÃO, PRECISÃO, FRUIÇÃO TRANQUILA, ISENÇÃO DE ONERAÇÕES, ISENÇÃO DE GRAVAMES E NÃO
VIOLAÇÃO, (ii) GARANTIAS ORIGINADAS NO CURSO DE NEGOCIAÇÕES OU PRAXE MERCANTIL, (iii) GARANTIAS
QUANTO À SEGURANÇA, CONFIABILIDADE, CONTEMPORANEIDADE, E DESEMPENHO DO APLICATIVO VISIONLINK, SITE
E SERVIÇOS, E (iv) GARANTIAS DE QUE O ACESSO OU USO DO SERVIÇO VISIONLINK E SITE ATENDERÃO SUAS
NECESSIDADES, SERÃO SEM INTERRUPÇÃO OU LIVRE DE ERROS; E (v) QUE VOCÊ ACESSARÁ O SITE E UTILIZARÁ O
SERVIÇO VISIONLINK A SEU CRITÉRIO E RISCO E QUE VOCÊ SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSÀVEL FOR
QUAISQUER DANOS CAUSADOS AO(S) SEU(S) SISTEMA(S) DE COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS EM DECORRÊNCIA
DE TAL ACESSO E UTILIZAÇÃO.
VOCÊ RECONHECE TAMBÉM QUE VOCÊ, SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E/OU O TERCEIRO APLICÁVEL SÃO
EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEIS PELA CORRETA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE DOS BENS, NÃO
OBSTANTE O SEU USO DO SERVIÇO VISIONLINK E INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES (PRECISAS
OU IMPRECISAS) FORNECIDAS ATRAVÉS DESTE, REFERENTES À OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO OU NÍVEL DE
DESEMPENHO DOS BENS, VOCÊ ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM A CORRETA OPERAÇÃO, SUPORTE E
MANUTENÇÃO DOS BENS. NESSE SENTIDO, VOCÊ É RESPONSÁVEL PELOS RISCOS DE PERDA DE QUALQUER BEM
NECESSÁRIO PARA COMUNICAR COM OU ATRAVÉS DO SERVIÇO VISIONLINK, DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA,
INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, FALHAS DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, TURBAÇÃO E
VANDALISMO.
Sem limitação ao acima disposto, em razão de variáveis que estão além do controle razoável das Partes VSS em relação à
sua configuração de qualquer recurso de “alerta” do Software VisionLink, ao seu uso e manutenção de Bens e
Dispositivos VL associados e a imprecisões posicionais inerentes de sistemas de satélite de navegação global (GNSS),
nenhuma Parte VSS terá qualquer responsabilidade decorrente de qualquer furto ou outra casualidade resultante da
transmissão errônea ou falta de transmissão de mensagens de alerta.
NÃO EXISTEM GARANTIAS ALÉM DAQUELAS EXPRESSAMENTE OFERECIDAS NOS TDU.
11.

Limitação de Responsabilidade
EM NENHUMA HIPÓTESE, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, AS PARTES VSS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU
TERCEIROS POR QUAISQUER DANOS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS,
ESPECIAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS, DE TERCEIROS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE
LUCRO, INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES, PERDA DE DADOS, PERDA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS NEGÓCIOS,
INFECÇÕES POR VIRUS, ESCASSEZ DE SERVIÇOS E SIMILAR) DECORRENTES DE, BASEADOS EM OU ORIGINADO DOS
TDU OU O SEU ACESSO, USO DE, USO NÃO AUTORIZADO OU INCAPACIDADE DE USAR O SERVIÇO VISIONLINK OU O
SITE, AINDA QUE A PARTE VSS TENHA SIDO INFORMADA ACERCA DO RISCO DE TAIS DANOS OCORREREM
(INCLUINDO DANOS INCORRIDOS POR TERCEIROS). A EXCLUSÃO DOS DANOS SOB ESTA CLÁUSULA 11 INDEPENDE
DE QUALQUER MEDIDA ESTABELECIDA NOS TDU E SOBREVIVERÁ SE TAL MEDIDA NÃO CUMPRIR A SUA FINALIDADE
PRINCIPAL OU FOR CONSIDERADO INEXEQUÌVEL. ESTAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES SE APLICAM INDEPENDENTE DO
DANO TER DECORRIDO DA VIOLAÇÃO DE CONTRATO OU GARANTIA, CULPA OU QUALQUER OUTRA CAUSA DE AÇÃO.
NA MEDIDA EM QUE A LEI APLICÁVEL NÃO PROIBA TAIS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES, EM NENHUMA HIPÓTESE A
RESPONSABILIDADE TOTAL DAS PARTES VSS PERANTE VOCÊ POR TODOS OS DANOS, PERDAS E CAUSAS DE AÇÃO,
SEJA CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO CULPA) OU OUTRO,
EXCEDER OS VALORES PAGOS POR VOCÊ ÀS PARTES VSS PARA O SERVIÇO VISIONLINK NOS ÚLTIMOS 12 MESES,
CONTADO DO MÊS FINDO MAIS RECENTE, PELO SEU ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO VISIONLINK.
AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA NÃO SE APLICAM ÀS RESPONSABILIDADES QUE NÃO PODEM SER
EXCLUÍDAS OU LIMITADAS SOB A LEI APLICÁVEL, TAL COMO A RESPONSABILIDADE ESTABELECIDA NA LEI (INLCUINDO
RESPONSABILIDADE SOB A LEI DE RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO APLICÁVEL) OU NA HIPÓTESE DE DANOS
PESSOAIS DECORRENTES EXCLUSIVAMENTE DE CULPA GRAVE OU DOLO DA PARTE VSS.

12.

Indenização do Cliente
MEDIANTE NOSSA SOLICITAÇÃO VOCÊ SE OBRIGA A INDENIZAR, DEFENDER E ISENTAR DE RESPONSABILIDADE CADA
UMA DAS PARTES VSS DE E CONTRA TODO E QUALQUER PEDIDO, AÇÃO, EXIGÊNCIA, PROCESSOS OU OUTROS
PROCEDIMENTOS MOVIDOS CONTRA ELA POR TERCEIROS EM DECORRÊNCIA OU RELACIONADO A SEU (A) USO DO
SERVIÇO VISIONLINK OU SITE, (B) VIOLAÇÃO DOS TDU, OU (C) SUA VIOLAÇÃO DE QUALQUER LEI, REGULAMENTO OU
DIREITO DE TERCEIROS. Você arcará com o pagamento de todos e quaisquer custos, danos e despesas, incluindo, mas sem
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limitação, razoáveis honorários de advogados e custos de condenação impostos contra ou incorridos pela Parte VSS associados
com tal pedido, ação judicial, processo, exigência ou outro procedimento. A Parte VSS relevante poderá, às suas expensas,
assumir exclusivamente a defesa e controle de qualquer matéria sujeita a indenização por você e em tal hipótese você se
obriga a cooperar com cada Parte VSS na análise da defesa cabível.
13.

Direitos de Propriedade Intelectual

13.1 Você concorda e reconhece que a VSS (e, conforme aplicável, a Trimble, a Caterpillar e Terceiros Fornecedores) são os titulares
de todos os direitos, titularidade e participação em e sobre todos os Direitos de Propriedade Intelectual (definido abaixo)
relativamente a ou relacionados ao Serviço VisionLink e ao Site. “Direitos de Propriedade Intelectual” significa todo e qualquer
direito estabelecido na lei de patentes, lei de direito autoral, lei de segredo comercial, lei de marcas e todo e qualquer outro direito
do proprietário ou moral, e todo e qualquer pedido de registro, renovação, prorrogação de validade e restauração destes,
atualmente ou doravante vigentes e válidos mundialmente. Você não possui qualquer direito, licença ou participação nos mesmos,
expressamente ou implicitamente, exceto a licença aqui estabelecida. A VSS ou seus licenciadores, conforme o caso, detém todos
os direitos, titularidade e participação em e sobre quaisquer substituições, aperfeiçoamentos, atualizações, novas versões, obras
derivadas e outras alterações (incluindo, mas sem limitação, a incorporação de quaisquer ideias, conceitos, métodos ou processos
fornecidos por ou através de você) aos Direitos de Propriedade Intelectual introduzidos por qualquer pessoa, ainda que tenha sido
pago por você e independente de serem semelhantes ou não a qualquer um dos seus Direitos de Propriedade Intelectual. Você
ajuizará toda e qualquer ação necessária para conferir tal titularidade à VSS, incluindo, mas sem limitação, transferir (e você por
este instrumento transfere) à VSS todos os direitos em e sobre tais Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo, mas sem
limitação, pedidos de registro de patentes, patentes, direitos morais e direitos autorais decorrentes ou relacionados com o Serviço
VisionLink ou o Site. Adicionalmente, os Direitos de Propriedade Intelectual da VSS relativamente aos Dados abrangem somente
os direitos concedidos à VSS sob a Cláusula 5 acima.
13.2 Você reconhece que todas as marcas, marcas de serviço e logotipos (coletivamente, “Marcas”) que aparecem no Serviço
VisionLink ou Site pertencem à VSS ou aos respectivos titulares de tais Marcas e estão protegidos pelas leis de marcas e copyright
dos EUA e internacionais. O uso de tais Marcas sem o consentimento expresso e por escrito da VSS ou do titular da Marca,
conforme o caso, é estritamente proibido. A VSS poderá, quando apropriado e a seu exclusivo critério, desabilitar e/ou encerrar as
contas dos Usuários Autorizados que violarem os Direitos de Propriedade Intelectual alheios.
14.

Suspensão, Descontinuidade ou Cancelamento do Serviço para o Cliente; Taxa de Cancelamento

14.1 A VSS poderá suspender o seu acesso ao Site e cancelar a sua licença de uso dos Serviços VisionLink sem lhe acarretar
responsabilidade, se
(i)

você violar os TDU ou violar as cláusulas da(s) sua(s) Assinatura(s) do Serviço ou outro acordo válido celebrado para o uso
do Serviço VisionLink;

(ii) não pagar as taxas da Assinatura do Serviço ou outros valores devidos no vencimento, (devido à uma Parte VSS diretamente
ou ao revendedor ou distribuidor de quem você adquiriu a sua Assinatura do Serviço);
(iii) a Operadora de Comunicações através da qual você acessa e utiliza o Serviço VisionLink cancelar o seu serviço de
comunicação, ou
(iv) a VSS tiver razões para acreditar que você, seus Usuários Autorizados, qualquer um dos seus agentes ou terceiros esteja
utilizando abusivamente o Serviço VisionLink ou de forma fraudulenta ou ilegal.
Se você paga taxas de Assinatura do Serviço ao revendedor ou distribuidor de quem você adquiriu a sua Assinatura do
Serviço (e não à Parte VSS diretamente) você reconhece e concorda que a VSS poderá confiar de boa fé no aviso do
revendedor ou distribuidor à VSS informando sua falta de pagamento das taxas da Assinatura do Serviço e
consequentemente poderá suspender o seu acesso ao Serviço VisionLink e cancelar a sua licença de uso sem que isso
lhe acarrete responsabilidade. Adicionalmente, sujeito à cláusula 14.2 abaixo, a VSS poderá descontinuar o Serviço VisionLink
no todo ou parcialmente, e/ou cancelar a sua conta do Serviço VisionLink com ou sem aviso por qualquer motivo e a qualquer
tempo. VOCÊ CONCORDA QUE NEM A PARTE VSS OU SUAS AFILIADAS OU REVENDEDORES OU QUALQUER OUTRO
INDIVÍDUO OU EMPRESA DE QUEM VOCÊ ADQUIRIU A SUA ASSINATURA DO SERVIÇO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE
VOCÊ OU TERCEIROS PELO CANCELAMENTO OU RESCISÃO POR QUALQUER UM DOS MOTIVOS ACIMA, EXCETO
CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTE INSTRUMENTO. SE A SUA CONTA FOR CANCELADA POR
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QUALQUER MOTIVO, VOCÊ SE OBRIGA A NÃO REGISTRAR NOVAMENTE PARA UMA CONTA DE VISIONLINK SEM A
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA VSS.
14.2 Se a sua Assinatura de Serviços e conta do Serviço VisionLink forem canceladas por conveniência para a VSS sem culpa sua,
você não será obrigado a pagar as taxas da Assinatura do Serviço para o período subsequente à data de rescisão e você será
reembolsado proporcionalmente pelas taxas de assinatura recebidas pela VSS, considerando o prazo remanescente da Assinatura
do Serviço então vigente à data da rescisão. Entretanto, você continuará obrigado a pagar as taxas da Assinatura do Serviço
relativas ao prazo da Assinatura do Serviço até a data de rescisão.
14.3 Se você cancelar a sua conta e/ou as Assinaturas do Serviço no todo ou parcialmente, ou se nós cancelarmos ou rescindirmos a
sua conta e Assinatura(s) do Serviço devido à sua violação dos TDU, violação dos termos da sua Assinatura do Serviço ou
qualquer outro acordo válido celebrado com a Parte VSS, ou à sua insolvência, falência (ou ação ou processo similar) ou porque
você encerrou as suas atividades no curso normal, você estará sujeito a uma taxa de cancelamento correspondente ao valor da
taxa de assinatura devida correspondente ao prazo remanescente da(s) sua(s) Assinatura(s) do Serviço então vigentes. As taxas
de cancelamento serão devidas e pagáveis imediatamente.
15.

Eliminação de Dados do Cliente e Outras Informações
A VSS poderá deletar periodicamente todas e quaisquer informações, Dados e outro conteúdo mantido em contas do Serviço
VisionLink. A VSS não aceita qualquer responsabilidade pelas informações, Dados ou conteúdo deletado.

16.

Internacional
VisionLink é administrada pela VSS a partir de seus escritórios ou os de suas afiliadas em vários locais nos Estados Unidos da
América. A VSS não declara que os Serviços VisionLink são apropriados ou disponíveis para uso em locais fora dos EUA e o
acesso aos mesmos a partir de territórios onde os Serviços VisionLink são ilegais é proibido. Você não poderá utilizar ou exportar
ou reexportar o Serviço VisionLink ou seu conteúdo ou qualquer cópia ou adaptação que viole as leis ou regulamentos aplicáveis,
incluindo, mas sem limitação, as leis e regulamentos sobre exportações dos EUA. Se você decidir acessar o Serviço VisionLink a
partir de local fora dos EUA, você o faz por sua própria iniciativa e é responsável por cumprir as leis locais aplicáveis.

17.

Avisos e Comunicações Eletrônicas
Quando você visita o Site ou envia um e-mail a nós, você está comunicando conosco eletronicamente. Você concorda com receber
comunicações de nós eletronicamente. Nós comunicaremos com você por e-mail ou através de avisos neste site. Você concorda
que todos os contratos, avisos, revelações e outras comunicações que nós enviarmos a você eletronicamente satisfazem qualquer
exigência legal de que tais comunicações sejam por escrito. Você poderá atualizar o seu endereço de e-mail visitando o local no
Site onde você forneceu informações para contato. Se você não fornecer à VSS informações precisas, a VSS não poderá ser
responsabilizada por falta de aviso a você. Você poderá ter o direito de solicitar que a VSS submeta tais avisos a você na forma
impressa, e poderá fazê-lo contatando VirtualSite Solutions LLC, Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368
Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 USA, E-mail: VL_Support@Trimble.com. Outras comunicações também
devem ser enviadas a este endereço.

18.

Direitos Restritos pelo Governo dos EUA [Aplicável somente às Licenciadas Governamentais dos EUA]
O aplicativo, Site e Serviços da VisionLink, seu conteúdo e outros materiais são considerados “software comercial de computador”
e “documentação de software comercial de computador” em conformidade com o DFAR Section 227.7202 e FAR Section 12.212 (e
quaisquer disposições subsequentes). O uso da VisionLink e do Site incluindo, mas sem limitação, sua reprodução e exibição
pelos EUA e/ou quaisquer de suas instrumentalidades, independente de forma, é regido pelos TDU.

19.

Eleição de Lei e Foro
Os TDU são regidos e interpretados de acordo com as leis do Estado da Califórnia e as leis federais dos EUA aplicáveis, sem
referência às disposições ou princípios de “conflito de leis”. Você por este instrumento consente e concorda com a competência
exclusiva do foro da justiça estadual e federal do Condado de Santa Clara, Califórnia. Não obstante o acima disposto, a VSS
poderá escolher ajuizar uma ação contra você ou adotar outras medidas legais (incluindo, mas sem limitação, medidas cautelares
e liminares em processos sumários) contra você perante o juízo competente no seu país com relação a qualquer pedido ou ação
decorrente ou relacionado com os TDU ou a sua utilização da VisionLink.
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20.

Exportação
O uso da VisionLink está sujeito aos Regulamentos de Exportação do Governo dos EUA. Você concorda com o quanto segue: (a)
você não é um cidadão, nacional ou residente de, e não está sob o controle do governo de Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria, Sudão
ou qualquer outro país para o qual os EUA proibiram exportações; (b) você não irá exportar ou reexportar materiais do Site, direta
ou indiretamente, para os países acima mencionados ou para cidadãos, nacionais ou residentes daqueles países; (c) você não
está relacionado nas listas de Nacionais Especialmente Designados, Terroristas Especialmente Designados e Traficantes de
Narcóticos Especialmente Designados do Departamento do Tesouro dos EUA, e você não está relacionado na Tabela de Rejeição
de Pedidos do Departamento de Comércio dos EUA; (d) você não irá exportar ou reexportar materiais do Site, direta ou
indiretamente, a pessoas relacionadas nas listas acima mencionadas; e (e) você não usará o Site e materiais do Site para e não
permitirá que o Site e materiais do Site sejam utilizados para qualquer finalidade proibida pelas leis dos EUA, incluindo, mas sem
limitação, o desenvolvimento, projeto, fabricação ou produção de armas nucleares, químicas ou biológicas de destruição em
massa.

21.

Serviços Remotos
No limite do não proibido pelas leis aplicáveis, nós (ou a Caterpillar ou a Trimble) poderemos realizar diagnósticos remotos e
disponibilizar atualizações de software e de firmware remotos e também upgrades para Dispositivos VL e, no caso da Caterpillar,
os Bens CAT® nos quais os Dispositivos VL possam estar instalados. Os processos da Caterpillar para envio de atualizações e
upgrades remotos estão descritos nos Serviços Remotos Cat® - Processo de Atualização de Software para Produto de Marca Cat,
disponível em www.cat.com/remoteservicesprocess. Você reconhece e concorda com sua escolha em participar dos Serviços
Remotos (incluindo, diagnósticos remotos e atualizações e upgrades remotos) para tais Bens e Dispositivos VL, e nos autoriza (e a
Caterpillar e a Trimble) a acessar, programar e instalar de forma remota atualizações e upgrades para tais Dispositivos VL e Bens,
de acordo com o presente documento, e, no caso de atualizações e upgrades fornecidos pela Caterpillar, com a Declaração de
Governança de Dados da Caterpillar e com os processos descritos nos Serviços Remotos CAT® - Processo de Atualização de
Software para Produto de Marca Cat. Não podemos garantir que as preferências e as definições de configuração do usuário que
foram definidas por você ou por seus Usuários Autorizados, serão preservadas após uma atualização ou upgrade a tais Bens ou
Dispositivos VL, tanto efetuadas de forma remota ou de qualquer outra maneira.

22.

Disposições Gerais
Os TDU, os termos da sua Assinatura do Serviço e/ou qualquer outro contrato válido celebrado entre você e a Parte VSS
envolvendo o uso do Serviço VisionLink, constituem o acordo integral entre você e a VSS e regem o seu uso do Serviço VisionLink
e Site e prevalece sobre todos e quaisquer acordos, negociações e comunicações anteriores (escritos, verbais ou eletrônicos)
entre você e a VSS envolvendo a matéria aqui versada. Nenhuma alteração, modificação ou renúncia aos TDU vinculará a VSS,
exceto quando por escrito e aprovado pela VSS. Quaisquer direitos não expressamente concedidos sob os TDU são reservados
pela VSS e seus licenciadores. A inércia da VSS em exercer ou exigir o cumprimento de qualquer direito ou disposição dos TDU
não caracteriza uma renúncia a tal direito ou disposição. Se uma parte dos TDU for considerada inválida ou inexequível por um juiz
do foro competente, tal parte será interpretada de forma consistente com a lei aplicável para refletir o mais próximo possível a
intenção original da VSS, e as partes remanescentes continuarão sendo plenamente válidas e vigentes. Você concorda que
independentemente de qualquer código ou lei dispondo em contrário, qualquer ação ou causa de ação decorrente ou relacionada
com o uso do Serviço VisionLink e/ou sua Assinatura do Serviço deverá ser ajuizada no prazo de até 1 (um) ano após a ocorrência
do evento que ensejou a ação ou a causa de ação, sob pena de prescrição.

23.

Idioma Oficial
O idioma oficial dos TDU é o Inglês. Para fins de interpretação ou na hipótese de conflito entre as versões dos TDU em Inglês e
versões em outros idiomas, a versão no idioma Inglês prevalecerá.

Rev. 7 de junho de 2018.
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