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1. Nossos Serviços Online 
1.1 A Seequent Limited e suas empresas afiliadas (Seequent, nós, ou nosso) oferecem serviços online conforme 

estes Termos do Usuário dos Serviços Online (Termos do Usuário). Esses serviços online incluem: 
a. sites públicos (incluindo sequent.com) (Websites); 
b. portal do cliente ou portais de outros usuários; ou outras interfaces online que requeiram acesso por meio 

de login e auxiliam no gerenciamento de informações do usuário (incluindo MySeequent) (Portais); 
c. fóruns comunitários de grupos de discussão, áreas de chat, quadros de avisos, blogs e serviços 

semelhantes (Fóruns) 
(em conjunto Serviços Não Hospedados) 

d. produtos hospedados em nuvem licenciados pela Seequent (incluindo o Central) (Serviços Hospedados) 
1.2 Estes Termos do Usuário se aplicam aos Serviços Não Hospedados e aos Serviços Hospedados (em conjunto 

Serviços Online), exceto conforme expressamente estabelecido abaixo. 

1.3 Ao usar nossos Serviços Online, você concorda em obedecer a estes Termos do Usuário e reconhece que tem 
18 anos de idade ou mais e tem a capacidade de cumprir com estes Termos do Usuário. 

1.4 Quando você usa nossos Serviços Online sob uma licença de produto (seja fornecida diretamente a você ou 
por meio de um cliente da Seequent (por exemplo, seu empregador)), seu uso também estará sujeito aos 
Termos do Usuário do Produto da Seequent. 

2. Suas informações pessoais 

2.1 Quando você usa nossos Serviços Online, podemos coletar suas informações pessoais. Usamos essas 
informações para fornecer a você os Serviços online e para nos ajudar a melhorar sua experiência. Mais detalhes 
sobre como usamos e protegemos suas informações pessoais estão definidos em nossa Política de Privacidade. 
Ao usar nossos Serviços Online, você concorda com nossa coleta e uso de suas informações pessoais da 
maneira descrita em nossa Política de Privacidade. 

3. Seu uso de nossos Serviços Online 

3.1 Geral: Você concorda em usar nossos Serviços Online de acordo com estes Termos do Usuário e todas as leis 
e regulamentos aplicáveis. Quando estiver usando um Serviço Hospedado, você concorda que está autorizado 
pelo detentor da licença a acessar esse serviço  

3.2 Boa fé: Você também concorda em usar nossos Serviços Online de boa fé e com o devido cuidado e habilidade, 
respeitando a propriedade da Seequent sob os Serviços Online. Em particular, você não irá: 

a. copiar, modificar, fazer engenharia reversa, criar trabalhos derivados ou distribuir todo ou qualquer parte 
de quaisquer Serviços Online; 

b. danificar ou prejudicar nossos Websites, Portais ou outros Serviços Online ou qualquer rede ou sistema 
subjacente ou conectado, incluindo a introdução de qualquer vírus, cavalo de tróia ou outro código 
malicioso (Vírus); ou 

c. usar qualquer Vírus, programa de software, algoritmo, metodologia ou outro dispositivo automático para 
copiar qualquer Serviço Online ou sobrescrever, monitorar, coletar ou colher quaisquer dados ou 
informações encontradas em qualquer Serviço Online (ou realizar o mesmo manualmente). 

3.3 Materiais: De tempos em tempos poderemos disponibilizar certos materiais como parte de nossos Serviços 
Online, como imagens, gráficos, arquivos, áudio, video, como webcasts e podcasts e documentos, como 
comunicados à imprensa (Materiais).Você pode fazer o download, visualizar ouvir ou de outra forma utilizar os 
Materiais, desde que os Materiais sejam usados exclusivamente para seus fins pessoais e não comerciais e que 
não sejam copiados, modificados ou distribuídos de qualquer forma. 

3.4 Fóruns: Nossos Fóruns são fornecidos como uma conveniência aos usuários e a Seequent não é obrigada a 
fornecer qualquer suporte técnico ou participar desses Fóruns. Embora nossos Fóruns possam incluir 
informações sobre produtos e serviços da Seequent (incluindo informações de funcionários da Seequent), eles 
não são um canal oficial de suporte ao cliente da Seequent. As opiniões ou informações compartilhadas nos 
Fóruns por funcionários da Seequent são as do indivíduo e não representam necessariamente nossas opiniões. 

3.5 Nossos Fóruns podem ser usados exclusivamente para seus fins pessoais, não comerciais e você não deve 
copiar ou divulgar qualquer informação compartilhada por meio de nossos Fóruns. Você também concorda em 
não armazenar ou usar dados pessoais de outros usuários do Fórum, salvo quando expressamente autorizado 
a faze-lo. 
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4. Seu Conteúdo Compartilhado 
4.1 Alguns aspectos de nossos Serviços Online (incluindo Fóruns) envolve o compartilhamento de opiniões, dados 

e outras informações (Conteúdo) que podem ser seus ou compartilhados por você em nome de outra pessoa 
(por exemplo, seu empregador). 

4.2 Ao fazer o upload ou de qualquer forma compartilhar qualquer Conteúdo, você confirma que detém a autoridade 
e permissões necessárias para faze-lo e que tal Conteúdo não é confidencial e não está sujeito a quaisquer 
direitos de propriedade intelectual de qualquer outra pessoa. Você concorda em não fazer o upload ou postar 
qualquer Conteúdo illegal ou de outra forma inapropriado (por exemplo, Conteúdo que seja difamatório, ofensivo, 
que viole qualquer lei ou os direitos de qualquer indivíduo, que promova os produtos de nossos concorrentes ou 
que de outra forma tenha reflexos adversos sobre nós). 

4.3 Ao compartilhar Conteúdo (exceto Conteúdo enviado para um Serviço Hospedado), você concorda em nos 
conceder uma licença perpétua, livre de royalties e irrestrita para armazenar, reproduzir ou usar seu Conteúdo 
para fins de operação e desenvolvimento dos Serviços Online. O Conteúdo carregado em um Serviço Hospedado 
é regido pelos Termos do Usuário do Produto. 

4.4 A Seequent não monitora o Conteúdo compartilhado nos Serviços Online. No entanto, nos reservamos o direito 
de revisar o Conteúdo de tempos em tempos e de remover ou optar por não disponibilizar qualquer Conteúdo a 
nosso exclusivo critério. Se determinarmos que seu Conteúdo viola estes Termos do Usuário, podemos remover 
tal Conteúdo e/ou bloquear seu acesso a quaisquer Serviços Online sem aviso prévio ou obrigações adicionais 
para com você. 

5. Sua Conta Seequent (ID Seequent) 
5.1 Quando seu uso de um Serviço Online exige que você registre uma conta (por exemplo, ID Seequent), você 

concorda em nos fornecer informações atualizadas e precisas, conforme exigido pelo formulário de registro 
aplicável. Em alguns casos, também pode ser necessário que você escolha uma senha exclusiva. Você deve 
manter sua senha segura e protegida em todos os momentos e não deve divulgá-la a terceiros. Você também 
concorda que: 

a. você não compartilhará sua conta com nenhuma pessoa, inclusive para permitir que obtenham acesso 
não autorizado a qualquer Serviço Online; 

b. sua senha será mantida segura e protegida em todos os momentos, e estar em um formato que não seja 
facilmente adivinhado por outra pessoa; 

c. você tomará todas as medidas cabíveis para evitar que alguém use indevidamente ou obtenha acesso 
não autorizado aos Serviços Online por meio de seus sistemas de computador ou sua conta Seequent; e 

d. você tomará todas as medidas razoáveis para garantir que seus sistemas de computador e dados estejam 
livres de quaisquer Vírus que possam comprometer os Serviços Online. 

6. Conteúdo de Terceiros 
6.1 Nossos Serviços Online podem fornecer links para produtos e serviços de websites de terceiros e/ou fornecer 

Conteúdo de propriedade de terceiros. Esses links ou Conteúdo de terceiros são fornecidos apenas para sua 
informação e não são necessariamente verificados, aprovados ou endossados pela Seequent. Não oferecemos 
garantia de que qualquer Conteúdo seja completo ou preciso e não aceitamos qualquer responsabilidade ou 
obrigação em relação a quaisquer links ou Conteúdo de terceiros ou por qualquer perda ou dano que possa 
surgir do seu uso. 

7. Direitos de Propriedade Intelectual 
7.1 Você reconhece que a Seequent possui todos os direitos de propriedade intelectual dos Sistemas Online e que 

você não agirá de qualquer forma que prejudique esses direitos de propriedade intelectual. 

7.2 Você nos notificará imediatamente se tomar conhecimento de qualquer uso não autorizado ou outra violação de 
nossos direitos de propriedade intelectual. 

8. Encerramento de acesso 
8.1 Se você souber de uma violação destes Termos do Usuário, deverá nos notificar o mais rápido possível. No caso 

de tal violação, a Seequent pode suspender ou limitar seu uso dos Serviços Online, ou encerrar ou bloquear o 
acesso a quaisquer Serviços Online, a nosso exclusivo critério. Também podemos, de tempos em tempos, limitar 
ou encerrar seu acesso aos Serviços Não Hospedados, conforme nossa conveniência. A Seequent não será 
responsável perante você ou qualquer terceiro por quaisquer consequências do exercício de nossos direitos sob 
esta cláusula. 

8.2 Você concorda em indenizar a Seequent, seus diretores, conselheiros, funcionários e agentes por quaisquer 
custos, perdas, despesas e danos sofridos por nós decorrentes da sua falha em cumprir  com estes Termos do 
Usuário. 

9. Limitação de Responsabilidade 



P3 

9.1 Os Serviços Não Hospedados são fornecidos “como estão” e “conforme disponível”. 

9.2 Os Serviços Hospedados são fornecidos com base nos Termos do Usuário do Produto e estão sujeitos às 
limitações de responsabilidade neles estabelecidas. 

9.3 Não oferecemos quaisquer garantias (expressas ou implícitas) ou representações quanto à precisão, 
oportunidade, integridade, comercialização, e adequação a um propósito específico dos Serviços Online. Em 
particular, não garantimos que o seu uso dos Serviços Online seja ininterrupto ou livre de erros ou que quaisquer 
defeitos sejam corrigidos dentro de um determinado período de tempo (exceto na medida prevista na cláusula 
9.2). Conforme permitido por lei, todas as condições ou garantias que possam estar implícitas nestes Termos do 
Usuário são excluídas. 

9.4 Na medida permitida por lei, nós (incluindo qualquer um de nossos conselheiros, funcionários, diretores, afiliados, 
agentes ou fornecedores) não seremos responsáveis por você e/ou qualquer terceiro por qualquer perda ou dano 
(incluindo, mas não se limitando a, dano direto, indireto, incidental, especial, punitivo, consequencial, lucros 
cessantes, receitas perdidas ou perda econômica semelhante, seja em contrato, ato ilícito ou de outra forma) 
sofrida por você como resultado do seu uso dos Serviços Online. 

9.5 Sem limitar a cláusula 9.4, a responsabilidade total agregada da Seequent em contrato, ato ilícito (incluindo 
negligência ou violação de dever legal), declaração falsa (seja inocente ou negligente), restituição ou de outra 
forma, decorrentes em conexão com o desempenho ou desempenho contemplado destes Termos do Usuário 
deve ser limitado a NZD1.000. 

10. Disposições Gerais 

10.1 Alteração: Nós nos reservamos o direito de adicionar, alterar ou atualizar periodicamente estes Termos do 
Usuário sem aviso prévio. Uma vez publicados, todos os novos termos se tornarão efetivos e vinculativos. 

10.2 Renúncia e Independência: A falha da Seequent em exercer ou fazer cumprir quaisquer direitos ou cláusulas 
destes Termos do Usuário não constituirá uma renúncia de tal direito ou cláusula. Se qualquer parte ou 
disposição destes Termos do Usuário for considerada inexequível, tal parte ou disposição poderá ser modificada 
para torna-la legal e exequível. O restante das disposições dos Termos do Usuário não será afetado. 

10.3 Sanções e Controle de Exportação: Você não deve usar nossos Serviços Online em violação a quaisquer leis 
de embargo à exportação ou comércio que se apliquem a você se você estiver localizado em um país sancionado 
ou se estiver em uma lista de pessoas sancionadas. Também podemos restringir os países dos quais você pode 
acessar nossos Serviços Online a qualquer momento e você concorda que não agirá de forma alguma para 
contornar tais restrições. 

10.4 Legislação Aplicável: Estes Termos do Usuário e quaisquer disputas decorrentes ou em conexão com o uso e 
acesso dos Serviços Online são regidos pela legislação da Nova Zelândia e você se submete à jurisdição 
exclusiva dos Tribunais da Nova Zelândia, exceto quando estiver usando um Serviço hospedado, a lei aplicável 
será determinada nos Termos do Usuário do Produto. 

 

 


