TERMOS DE USO DA NINTEX
Última atualização: 1º de abril de 2016
LEIA COM ATENÇÃO ESTES TERMOS DE USO, POIS CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES
REFERENTES AOS SEUS DIREITOS LEGAIS, RECURSOS E OBRIGAÇÕES. OS TERMOS INCLUEM
INÚMERAS RESTRIÇÕES E EXCLUSÕES, BEM COMO UMA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A JURISDIÇÃO E O FORO PARA LITÍGIOS.
Descrição dos Serviços
Seja bem-vindo ao site da Nintex Global Ltd. e afiliadas (“Nintex”). Através da rede de propriedades na
web, a Nintex oferece a você diversos recursos, entre os quais, páginas de informações, áreas para
download, fóruns de comunicação, ferramentas de desenvolvimento, e APIs de serviços da web
(conjuntamente, os "Serviços"). Os Serviços, inclusive atualizações, melhorias, novos recursos e/ou
acréscimo de novas propriedades na web estão sujeitos aos presentes termos e condições
(os “Termos”).
Além disso, ao adquirir qualquer produto ou serviço da Nintex, você estará sujeito às normas, diretrizes,
políticas, termos e condições aplicáveis à aquisição. Ao usar determinados serviços, os usuários estarão
sujeitos às diretrizes ou normas publicadas aplicáveis aos serviços correspondentes, que poderão dispôr
de termos e condições adicionais aos Termos ora referidos. Todas essas diretrizes ou normas estão
incorporadas ao presente como referência.
Aceitação
Este acordo constitui as condições de fornecimento de material, uso e acesso aos Serviços. Leia com
atenção, pois estes Termos afetam seus direitos legais. Ao utilizar os Serviços, você aceita e
concorda em cumprir e respeitar estes Termos, a Política de Propriedade Intelectual da Nintex,
disponível aqui, e a Política de Privacidade da Nintex, disponível aqui, incorporadas ao presente
instrumento como referência. Veja as declarações da Política de Privacidade referentes à coleta e uso
de seus dados.
Caso não concorde com qualquer das condições ou alterações subsequentes, seu único recurso será
suspender imediatamente o uso dos Serviços.
Uso dos Serviços
Você recebe uma licença limitada, não-exclusiva, intransferível, revogável de acesso e uso do conteúdo
e do software para informação e outros conteúdos relacionados à Nintex, seus produtos e serviços. Você
pode usar os Serviços para os fins expressamente permitidos pela Nintex. Qualquer outro uso, inclusive
a reprodução, modificação, distribuição, transmissão ou republicação do conteúdo deste site é
rigorosamente proibido, exceto quando expressamente autorizado, por escrito, pela Nintex ou por
estes Termos.
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Conduta
Como condição para o uso dos Serviços, você garante à Nintex que não utilizará os Serviços para
qualquer finalidade considerada ilícita ou proibida por estes Termos, a Política de Privacidade da Nintex
ou a Política de Propriedade Intelectual da Nintex e qualquer comunicado futuro. Você não poderá
utilizar os Serviços de modo que possa danificar, sobrecarregar ou prejudicar os Serviços ou interferir no
uso e aproveitamento dos Serviços por terceiros. Você concorda em cumprir todas as leis e
regulamentos aplicáveis.
A Nintex não tem a obrigação de monitorar o uso dos Serviços pelos usuários, no entanto, a Nintex
reserva-se no direito de, a qualquer momento, monitorar, reter e divulgar qualquer informação que se
faça necessária para o cumprimento das leis, regulamentos, processo legal ou solicitação
governamental. Você indenizará a Nintex caso esta venha a sofrer qualquer perda ou dano, ou incorrer
em despesas associadas à eventual violação das condições ora previstas ou qualquer obrigação legal
causada por você, seu uso ou conduta em relação aos Serviços.
Se você estiver envolvido em qualquer violação do sistema de segurança, a Nintex reserva-se no direito
de liberar seus dados para administradores de sistemas de outros sites, para que possa auxiliá-los a
solucionar incidentes de segurança. A Nintex reserva-se no direito de cooperar plenamente com
qualquer autoridade policial ou cumprir ordem judicial com solicitação ou orientação para divulgar a
identidade de qualquer pessoa responsável por veicular mensagens de e-mail, publicar ou, de outro
modo, disponibilizar qualquer material considerado como violação aos presentes Termos.
Das declarações, garantias e isenção de responsabilidade
Você é responsável por implementar procedimentos e pontos de verificação adequados para atender às
suas necessidades particulares para precisão na entrada e saída de dados, e por manter um meio
externo aos Serviços destinado à reconstituição de dados perdidos. A Nintex não assume qualquer
responsabilidade ou risco pelo uso que você faz da internet.
O USO DESTE SITE POR VOCÊ OCORRE POR SUA CONTA E RISCO. OS SERVIÇOS SÃO
FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E SEM QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU
IMPLÍCITAS. A NINTEX EXIME-SE DE TODAS AS GARANTIAS, INCLUSIVE QUALQUER GARANTIA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO OU
NÃO-VIOLAÇÃO. A NINTEX NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES OU O CONTEÚDO DOS SERVIÇOS
SERÃO ININTERRUPTOS OU LIVRES DE ERROS, QUE AS FALHAS SERÃO CORRIGIDAS OU QUE
OS SERVIÇOS OU O SERVIDOR QUE FORNECE OS SERVIÇOS ESTARÃO LIVRES DE VÍRUS OU
OUTROS COMPONENTES NOCIVOS. A NINTEX NÃO GARANTE NEM EXPRESSA QUALQUER
DECLARAÇÃO REFERENTE AO USO, OU RESULTADO DECORRENTE DO USO, DOS SERVIÇOS
QUANTO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU DE OUTRO MODO. OS SERVIÇOS PODEM INCLUIR
IMPRECISÕES TÉCNICAS OU ERROS TIPOGRÁFICOS E A NINTEX PODERÁ FAZER ALTERAÇÕES
OU MELHORIAS, A QUALQUER MOMENTO. VOCÊ, E NÃO A NINTEX, ASSUME A TOTALIDADE
DAS DESPESAS POR TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS OU CORREÇÕES NECESSÁRIAS, EM
CASO DE PERDA OU DANOS CAUSADOS A VOCÊ OU À SUA PROPRIEDADE, RESULTANTES DO
USO DOS SERVIÇOS OU CONTEÚDO PERTINENTE.
Nenhum conselho ou informação, seja verbal ou escrita, que você obtenha dos Serviços ou de qualquer
material ou conteúdo disponível através dos Serviços estabelecerá garantia da Nintex ou dos Serviços
que não esteja explicitamente declarada nestes termos.
Limitação de responsabilidade
A NINTEX, SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, LICENCIADAS, PROVEDORES DE SERVIÇOS,
PROVEDORES DE CONTEÚDO, FUNCIONÁRIOS, AGENTES E DIRETORES NÃO SE
RESPONSABILIZARÃO, EM NENHUMA HIPÓTESE, POR QUALQUER PREJUÍZO INCIDENTAL,
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INDIRETO, PUNITIVO, CONSEQUENCIAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU QUAISQUER OUTROS,
INCLUSIVE PERDA DE USO, DADOS, RECEITA OU RENDA, DOR E SOFRIMENTO, DESGASTE
EMOCIONAL OU DANOS SIMILARES RESULTANTES OU ASSOCIADOS, DE ALGUMA FORMA, AO
USO OU DESEMPENHO DOS SERVIÇOS, AO ATRASO OU INCAPACIDADE DE USAR OS
SERVIÇOS, AO PROVISIONAMENTO OU FALHA NO PROVISIONAMENTO DOS SERVIÇOS, OU
POR QUALQUER INFORMAÇÃO, SEJA BASEADA NO CONTRATO, ATO ILÍCITO, NEGLIGÊNCIA,
RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTROS, MESMO QUE A NINTEX TENHA SIDO INFORMADA
SOBRE POSSÍVEIS DANOS. Em todos os casos, a Nintex não será responsável pela perda ou dano
que não seja razoavelmente previsível ou que seja decorrente de qualquer evento além do seu
controle razoável.
Tendo em vista que alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de
responsabilidade por danos consequenciais ou incidentais, a limitação supramencionada pode não se
aplicar a você.
Apenas informações gerais - sem aconselhamento
O material sobre os Serviços fornece apenas informações gerais. Não tem o objetivo de aconselhamento
e não deve ser utilizado como tal. Você deve realizar suas próprias averiguações e procurar por
aconselhamento independente voltado especificamente às suas circunstâncias antes de tomar qualquer
decisão. Todos os materiais sobre os Serviços são fornecidos de boa fé; assumir seu uso ocorre por sua
única conta e risco.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Direitos autorais
Todo o conteúdo inserido neste site, como texto, gráficos, logotipos, ícones em botão, imagens, clipes de
áudio e software, inclusive a compilação destes (ou seja, a aquisição, arranjo e montagem) é protegido
por direitos autorais e, salvo quando expressamente definido no presente ou declarado de outra forma
nos Serviços, o uso destina-se somente à sua referência pessoal. Exceto para a cópia temporária
mantida no cache do seu computador e uma cópia única e permanente para sua referência pessoal,
o material não poderá, de outro modo, ser usado, copiado, reproduzido, publicado, armazenado em um
sistema de recuperação, alterado ou transmitido, sob nenhuma forma ou através de qualquer meio,
no todo ou em parte (exceto quando constituir negociação justa segundo a Lei de Direitos Autorais),
sem a aprovação prévia e por escrito da Nintex. Você não poderá usar qualquer parte do material dos
Serviços para criar, manter, prover ou auxiliar na criação, manutenção ou fornecimento de publicações
próprias, site da internet ou qualquer outro meio de distribuição.
Avisos e procedimentos para reclamações sobre Violação de Direitos Autorais
Conforme o capítulo 17, artigo 512(c)(2), das Leis dos Estados Unidos, as notificações de reivindicação
de violação de direitos autorais, segundo a lei de direitos autorais dos Estados Unidos, deverá ser
enviada ao agente nomeado pelo provedor de serviços. TODAS AS QUESTÕES IRRELEVANTES PARA
O SEGUINTE PROCEDIMENTO NÃO SERÃO RESPONDIDAS.
Se você acredita que seu material protegido por direitos autorais foi publicado em qualquer dos Serviços
sem sua autorização, entre em contato com nosso Agente de Direitos Autorais, informando os
seguintes dados:
•
•
•

Seu endereço para correspondência, número de telefone e e-mail;
Uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você acredita terem sido violados;
Uma descrição do material nos Serviços que você acredita estar violando seu trabalho protegido
por direitos autorais e a localização, com detalhes suficientes para que possamos localizá-lo
nos Serviços;
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•
•

•

Uma declaração de própria autoria de que você acredita, de boa fé, que o uso em contestação
não está autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei;
Uma declaração sua, sob pena de perjúrio, de que (a) a informação contida na notificação acima
é precisa, e (b) que você é o proprietário dos interesses envolvidos na questão dos direitos
autorais ou está autorizado a agir em nome do proprietário; e
Sua assinatura física ou eletrônica.

Dados de contato do nosso Agente de Direitos Autorais:
Jeffrey A. Christianson
Diretor jurídico (CLO)
Nintex
10800 NE 8th Street, Suite 400
Bellevue, WA 98004
E-mail: jeff.christianson@nintex.com
Telefone: +1 (425) 324 2400
Fax: +1 (425) 458 0105
A apresentação de notificação ou contra-notificação, fraudulenta ou de má fé, para a retirada de direitos
autorais está sujeita a consequências legais. Certifique-se de que todas as informações que esteja
afirmando estão corretas e precisas antes de enviá-las ao nosso Agente de Direitos Autorais.
Marcas registradas
As marcas registradas relacionadas na página de Propriedade Intelectual da Nintex são marcas
registradas de propriedade da Nintex UK Ltd. Todas as demais marcas registradas mencionadas ou
apresentadas nos Serviços pertencem a terceiros e são propriedade dos respectivos proprietários.
Nada que esteja apresentado nos Serviços deverá ser interpretado como concessão de licença ou direito
de uso de qualquer logotipo, título ou marca, sem a expressa permissão, por escrito, do respectivo
proprietário. Todos os direitos que não expressamente aqui concedidos estão reservados.
Serviços de terceiros
Os Serviços podem conter links para outros sites, que não são mantidos ou não estão relacionados à
Nintex. Os links para esses sites são fornecidos como serviço aos usuários e não são patrocinados por
nós e nem afiliados. A Nintex não analisou qualquer desses sites e não se responsabiliza pelo conteúdo
dos mesmos. A Nintex não se responsabiliza por webcasting ou qualquer outra forma de transmissão
recebida através dos sites com link. Os links e os sites de terceiros são usados e acessados por conta e
risco do usuário, e a Nintex não expressa declarações ou garantias referentes ao conteúdo, integralidade
ou precisão dos links ou sites com híperlink aos Serviços. A Nintex oferece os links como comodidade,
e a inclusão de qualquer link para um site de terceiros não significa necessariamente nosso endosso em
relação ao site ou qualquer associação com seus operadores.
Controle de exportação e países com restrição
Você não poderá usar, exportar, reexportar, importar ou transferir os Serviços, exceto quando autorizado
pela legislação dos Estados Unidos, as leis da jurisdição onde você obteve os Serviços e demais
leis aplicáveis. Em especial, e sem limitação, os Serviços não podem ser exportados ou reexportados:
(a) aos países com embargo dos Estados Unidos; ou (b) qualquer pessoa mencionada na Relação de
Cidadãos com Designação Especial do Departamento do Tesouro dos EUA ou na Relação de Pessoas
ou Entidades Recusadas do Departamento de Comércio dos EUA. Ao usar os Serviços, você declara e
garante que: (i) nem você nem sua residência declarada localizam-se em um país sujeito ao embargo do
governo dos EUA, ou que tenha sido designado pelo governo dos EUA como país que
“apoia o terrorismo” e (ii) você não consta em qualquer relação de pessoas proibidas ou restritas pelo
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governo dos EUA. Você não fará uso dos Serviços para fins proibidos pela legislação dos EUA ou pelas
leis internacionais.

Termos específicos referentes à Nintex XchangeTM e à Nintex Connect
Nintex XchangeTM é um catálogo on-line com modelos, aplicativos e soluções para download que
interoperam com a plataforma Nintex. A Nintex Xchange permite, inclusive, que os usuários
experimentem, avaliem e instalem esses aplicativos.
A Nintex Connect, localizada em community.nintex.com, é uma comunidade on-line formada por
parceiros, clientes e apoiadores da Nintex. Eles usam o site para encontrar informações e tutoriais do
produto, além de fazer perguntas, encontrar soluções e compartilhar conhecimento sobre a melhor forma
de utilizar a plataforma Nintex Workflow.
Isenção de responsabilidade
A maioria dos ativos e conteúdo da Nintex Xchange e da Nintex Connect (conjuntamente, os “Serviços
de Comunicação”) são fornecidos por terceiros. O conteúdo de terceiros é responsabilidade exclusiva do
criador do conteúdo. A Nintex não se responsabiliza pelo conteúdo de terceiros, mesmo que tenha ou
não analisado ou moderado tal conteúdo.
VOCÊ CONCORDA QUE ASSUMIRÁ TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS AO UTILIZAR OU CONFIAR
NOS APLICATIVOS E CONTEÚDOS DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE
DE QUEM POSSA TER ORIGINADO TAL CONTEÚDO (INCLUSIVE NOSSOS FUNCIONÁRIOS,
PARCEIROS, AFILIADOS OU MODERADORES).
OS ATIVOS E CONTEÚDO DISPONÍVEIS POR MEIO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PODEM
CONTER IMPRECISÕES OU ERROS TIPOGRÁFICOS. PERIODICAMENTE, MODIFICAÇÕES SÃO
ACRESCENTADAS ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. A NINTEX PODERÁ REALIZAR
MELHORIAS E/OU ALTERAÇÕES AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO. AS
INDICAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NÃO DEVERÃO SERVIR
DE BASE PARA A TOMADA DE DECISÕES DE ORDEM PESSOAL, MÉDICA, LEGAL OU
FINANCEIRA. VOCÊ DEVERÁ CONSULTAR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ASSESSORIA
ESPECÍFICA CORRESPONDENTE À SUA SITUAÇÃO.
SE VOCÊ ESTIVER INSATISFEITO COM ALGUMA PARTE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, OU
QUAISQUER DOS TERMOS DE USO, SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO SERÁ SUSPENDER O
USO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.
Acesso aos Serviços e senhas
Para acessar os Serviços ou alguns dos serviços ou recursos associados, poderemos solicitar a você o
fornecimento de certos detalhes ou outros dados de registro. Como parte das condições de uso dos
Serviços, as informações fornecidas devem ser corretas, atualizadas e completas, e você deverá cumprir
os presentes termos. Se a Nintex acreditar que as informações fornecidas por você não estão corretas,
atualizadas ou completas, ou que você infringiu qualquer das condições previstas nestes Termos, a
Nintex terá o direito, a seu critério exclusivo, de suspender seu acesso aos Serviços ou aos serviços dos
nossos parceiros terceirizados, se houver, ou suspender temporariamente ou encerrar permanentemente
a sua conta.
Qualquer senha destina-se exclusivamente ao uso individual. Você é responsável pela segurança da sua
senha e conta. A Nintex tem o direito de monitorar sua senha e, a seu critério exclusivo, exigir que a
modifique. Se escolher ou receber um nome de usuário, senha ou outro dado como parte dos
procedimentos de segurança, você não deverá divulgá-lo a qualquer pessoa ou entidade. Você também
reconhece que sua conta é pessoal e concorda em não conceder acesso aos Serviços a qualquer outra
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pessoa utilizando seu nome de usuário ou senha, ou qualquer outra violação de segurança. Você
também concorda em garantir que sairá da sua conta ao final de cada sessão.
Além disso, você é inteiramente responsável por toda e qualquer atividade que ocorrer em sua conta.
Você concorda em notificar imediatamente a Nintex em caso de uso não autorizado da sua conta ou de
qualquer violação à segurança. A Nintex não se responsabilizará por qualquer perda que você venha a
sofrer como resultado do uso de terceiros da sua conta ou senha. Você não poderá utilizar a conta de
outra pessoa em nenhuma instância, sem a permissão do proprietário da conta.
Uso dos Serviços de Comunicação
Os Serviços de Comunicação podem conter serviços de e-mail, serviços de avisos eletrônicos, áreas de
bate-papo, grupos de notícias, fóruns, comunidades e/ou outros recursos de mensagem ou comunicação
desenvolvidos para permitir que você possa se comunicar com outras pessoas. Você concorda em
utilizar os Serviços de Comunicação apenas para publicar, enviar e receber mensagens e material
considerados adequados e relativos ao Serviço de Comunicação específico.
A Nintex não tem obrigação em monitorar os Serviços de Comunicação. No entanto, a Nintex reserva-se
no direito de verificar os materiais publicados em um Serviço de Comunicação e retirar qualquer material,
a seu critério exclusivo. A Nintex reserva-se no direito de encerrar seu acesso a quaisquer ou todos os
Serviços de Comunicação, a qualquer momento e sem aviso, por qualquer motivo.
A título de exemplo, porém sem limitação, você concorda que, ao utilizar os Serviços, não irá:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Realizar ou promover atividades ilegais, inclusive, porém sem limitação, que impliquem em
violação à propriedade intelectual, nem se envolverá na realização de atividades que a Nintex, a
seu critério exclusivo, julgar abusivas ou objetáveis, quando estiver usando os Serviços;
Transmitir, publicar, veicular, carregar, distribuir ou disseminar qualquer informação, tópico,
nome ou material que a Nintex, a seu critério exclusivo, julgar abusivo, difamatório,
excessivamente violento, assediante, vulgar, obsceno, indecente, lascivo, objetável ou que
difama, abusa, assedia, persegue, ameaça ou, de algum modo, viola direitos legais de terceiros
(tais como, os direitos de privacidade e publicidade);
Envolver-se ou promover pesquisas, concursos, esquemas de pirâmide, correntes, lixo
eletrônico, spam ou outras mensagens repetidas ou não solicitadas (comerciais ou de
outra forma);
Carregar ou transmitir qualquer forma de vírus, cavalo de Troia, worm, bombas-relógio,
cancelbots, arquivos corrompidos, códigos maliciosos ou qualquer forma similar de software ou
programa que possa danificar a operação do computador ou propriedade de terceiros;
Proceder à execução de engenharia reversa, prejudicar a operação correta dos Serviços ou,
de alguma forma, tentar obter o código fonte do software (inclusive ferramentas, métodos,
processos e infraestrutura) que habilita ou está subjacente aos Serviços;
Procurar obter acesso às partes seguras dos Serviços, às quais você não tem direito de acesso,
obter ou tentar obter qualquer material, conteúdo ou informação através de qualquer meio
intencionalmente não indisponível a você ou fornecido através dos Serviços;
Usar qualquer ferramenta automática ou manual, software ou processo para pesquisar ou coletar
informações dos Serviços, inclusive sobre pessoas, como endereços de e-mail, a menos que
estejam disponíveis como função fornecida pela Nintex (por exemplo, uma ferramenta de
pesquisa), ou interferir, de alguma forma, no funcionamento correto dos Serviços;
Utilização dos Serviços de forma a desabilitar, sobrecarregar, danificar ou prejudicar os Serviços
ou restringir, inibir ou interferir no uso ou aproveitamento dos Serviços por terceiros;
Anunciar ou oferecer a venda ou compra de qualquer produto ou serviço para qualquer finalidade
empresarial, a menos que a parte dos Serviços permita esse tipo de mensagem, em específico;
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•

•

•

•

•

Baixar qualquer arquivo publicado por outro usuário dos Serviços, cuja reprodução,
apresentação, execução e/ou distribuição na forma veiculada é legalmente proibida,
conforme esteja ciente ou deveria estar;
Falsificar ou apagar qualquer informação sobre a gestão de direitos autorais, como atributos
do autor, avisos legais, outros avisos ou materiais contidos em um arquivo que tenha
sido carregado;
Utilizar, baixar ou, de outro modo, copiar ou fornecer (seja mediante taxa ou não) catálogos de
usuários dos Serviços a uma pessoa ou entidade, qualquer informação referente ao usuário
ou uso, ou qualquer porção destas;
Associar a marca dos Serviços sem a expressa autorização prévia, por escrito, do representante
autorizado da Nintex. Para os fins deste Termos, a “associação de marcas” refere-se à exibição
do nome, logotipo, marca registrada, outra forma de atributo ou identificação de qualquer parte,
de forma tal que seja provável que o usuário tenha a impressão de que a outra parte tenha
o direito de exibir, publicar ou distribuir os Serviços ou o conteúdo acessível através
dos Serviços; ou
Violação às leis ou regulamentos aplicáveis.

A Nintex reserva-se no direito, a qualquer momento, de divulgar informações consideradas necessárias
para cumprir a legislação aplicável, regulamento, processo legal ou solicitação do governo, ou editar,
recusar a publicar ou retirar qualquer informação ou material, no todo ou em parte, a critério exclusivo
da Nintex.
Sempre tenha cautela ao transmitir informações pessoais passíveis de identificação sobre você ou
seus filhos, em qualquer serviço de comunicação. A Nintex não controla ou endossa o conteúdo,
as mensagens ou as informações encontradas nos Serviços de Comunicação e, portanto, exime-se de
qualquer responsabilidade quanto aos Serviços de Comunicação e atos resultantes da sua participação
em qualquer Serviço de Comunicação. Gestores e provedores de hospedagem não são porta-vozes
autorizados da Nintex, e seus pontos de vista não refletem necessariamente aqueles da Nintex.
Os materiais carregados nos Serviços de Comunicação poderão estar sujeitos às limitações impostas ao
uso, reprodução e/ou disseminação; você é responsável por aderir às limitações ao baixar os materiais.
Rescisão/restrição de acesso
A Nintex reserva-se no direito, a seu critério exclusivo, de encerrar seu acesso à Nintex Xchange e aos
serviços associados, ou parte deles, a qualquer tempo e sem aviso.
Materiais fornecidos à Nintex ou publicados em qualquer site da Nintex
A Nintex não reivindica propriedade sobre os materiais que você fornecer à Nintex (inclusive feedback e
sugestões referentes à Nintex Xchange, Nintex Connect ou qualquer outro material da Nintex publicado
no site) ou publicação, carregamento, inserção ou envio a qualquer parte dos Serviços ou serviços
associados para análise pelo público em geral, ou pelos membros de qualquer comunidade pública ou
privada (um “Envio” e, conjuntamente, “Envios”). Entretanto, ao publicar, carregar, inserir ou fornecer
(“Publicar”) seu Envio, você compreende e concorda estar concedendo uma licença dos seus direitos de
propriedade intelectual a todos os usuários autorizados, inclusive o direito de baixar, copiar, modificar,
distribuir e republicar, a menos que as licenças de projeto especifiquem de outra forma. Além disso, você
estará concedendo à Nintex os direitos necessários para tornar seu(s) Envio(s) disponível(is) neste site e
para implementar melhorias à Nintex Xchange, com base nas suas sugestões. A Nintex não controla,
analisa, revisa, endossa ou distribui Envios de terceiros. A Nintex hospeda a Nintex Xchange,
exclusivamente, como site de armazenamento na web, como serviço à comunidade de desenvolvimento.
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A NINTEX NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA DE QUE QUALQUER DADO ENVIADO SERÁ
RETIDO POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO E VOCÊ CONCORDA EM MANTER
DUPLICATAS DE TODAS OS ENVIOS EM SEUS SERVIDORES.
Não haverá qualquer remuneração referente ao uso do seu Envio. A Nintex não tem qualquer obrigação
de publicar ou usar os Envios que você possa fornecer e poderá retirar qualquer Envio, a qualquer
tempo, a seu critério exclusivo.
Ao publicar um Envio, você garante e declara que possui ou, de alguma forma, controla todos os direitos
sobre o Envio, conforme descrito nestes Termos, inclusive, e sem limitação, todos os direitos
necessários para fornecer, publicar, carregar, inserir ou apresentar o(s) Envio(s).
Além da garantia e declaração supracitada, ao publicar um Envio que contenha imagens, fotografias,
retratos ou formas gráficas, no todo ou em parte (“Imagens”), você garante e declara que:
•

•
•

Você é o proprietário dos direitos autorais referentes às Imagens, ou que o proprietário dos
direitos autorais sobre as Imagens concedeu a você a permissão para uso de tais Imagens,
qualquer conteúdo e/ou imagens contidas nessas Imagens, compatível com a forma e o objetivo
do seu uso e conforme permitido por estes Termos e os Serviços;
Você possui os direitos necessários para conceder as licenças e sublicenças descritas nestes
Termos; e
Cada pessoa exibida nessas Imagens, se houver, deu seu consentimento referente ao uso das
Imagens, conforme definição nestes Termos, inclusive, por exemplo, sem implicar em limitação,
a distribuição, exibição pública e reprodução das Imagens.

Ao publicar as Imagens, você estará concedendo (a) a todos os membros da sua comunidade privada
(para cada uma das Imagens disponíveis em qualquer lugar da sua comunidade privada) e/ou (b) ao
público em geral (para cada uma das Imagens disponíveis em qualquer lugar nos Serviços, além da
comunidade privada), permissão para utilização das Imagens relacionada ao uso, conforme permitido
por estes Termos de Uso, de qualquer dos Serviços (inclusive, por exemplo, sem implicar em limitação,
impressos e artigos para presentes que veiculem tais Imagens) e, inclusive, sem limitação, licença nãoexclusiva, global, livre de royalties para: copiar, distribuir, transmitir, exibir em público, executar em
público, reproduzir, editar, traduzir e reformatar sua(s) Imagem(ns) sem associação do seu nome à tal(is)
Imagem(ns), e o direito de sublicenciar os direitos correspondentes a qualquer fornecedor dos Serviços.
As licenças concedidas para as Imagens nas frases acima cessarão quando da retirada completa de tais
Imagens dos Serviços, desde que a cessação não afete licenças concedidas em relação às Imagens
antes do prazo em que as Imagens sejam totalmente retiradas. Não será paga qualquer remuneração
pelo uso da(s) Imagem(ns).
Política de envio de ideia não solicitada
A Nintex e seus funcionários não aceitam ou consideram ideias não solicitadas, inclusive ideias sobre
novas campanhas publicitárias, promoções, produtos ou tecnologias, processos, materiais, planos de
marketing ou nomes de novos produtos. Não envie trabalho artístico original, amostras ou
demonstrações, entre outros trabalhos. O único objetivo desta política é evitar confusão ou conflito em
potencial, para os casos em que as estratégias de produto ou marketing da Nintex possam parecer
semelhantes às ideias enviadas. Se ainda assim, apesar do nosso pedido para que você não nos envie
ideias e materiais não solicitados, você os enviar, pedimos que compreenda que a Nintex não fornece
garantias de que suas ideias e materiais serão tratados como confidenciais ou proprietários.
Atualizações dos serviços
Os Serviços poderão necessitar de atualização periódica. As atualizações poderão interromper o uso dos
Serviços, destinam-se a aprimorar, melhorar e desenvolver ainda mais os Serviços e poderão ocorrer na
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forma de resolução de bugs, funções aprimoradas, ofertas de novos serviços e Serviços atualizados.
Você concorda em receber as atualizações como parte do seu uso dos Serviços.
Geral
Estes Termos e eventuais conflitos decorrentes dos mesmos ou relacionados aos Termos e/ou à Política
de Privacidade da Nintex são regidos pela legislação federal dos EUA e pelas leis do Estado de
Washington. A utilização dos Serviços não está autorizada em qualquer jurisdição que não aplique todas
as disposições destes Termos, inclusive, sem limitação, este artigo.
Você concorda que não há qualquer relação de empreendimento conjunto, parceria, emprego ou
agenciamento entre você e a Nintex como consequência destes termos ou pelo uso dos Serviços. Você
concorda, ainda, que os Termos não implicam direitos de terceiro beneficiário que não estejam
expressamente incluídos.
Caso qualquer parte dos presentes termos seja considerada inválida ou inexequível segundo a
legislação aplicável, inclusive, sem limitação, as isenções de garantia e as limitações de
responsabilidade definidas acima, a cláusula inválida ou inexequível será considerada nula e substituída
por uma cláusula válida e exequível que melhor corresponda ao objetivo da cláusula original, e os
demais termos permanecerão em pleno vigor.
Salvo se especificado de outra forma no presente, estes termos constituem o acordo integral entre o
usuário e a Nintex referente aos Serviços e substitui todas as comunicações e propostas anteriores ou
atuais, seja em formato eletrônico, verbal ou escrito, entre o usuário e a Nintex, referente aos Serviços.
Uma versão impressa destes termos e de qualquer notificação emitida em formato eletrônico serão
admissíveis em processos judiciais ou administrativos, baseadas ou referentes aos termos na mesma
medida e sujeita às mesmas condições que outros documentos e registros comerciais originariamente
gerados e mantidos em forma impressa. A vontade expressa das partes é de que os presentes termos e
todos os documentos relacionados aos mesmos sejam redigidos em inglês.
Alterações aos Termos de Uso
A Nintex reserva-se no direito de alterar os termos, condições e notificações em que os Serviços são
oferecidos. A continuidade do uso dos Serviços indica sua concordância com as alterações dos termos,
condições e notificações.
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