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Esta Política de Uso Aceitável (“PUA”) estabelece os termos que 
você e aqueles que agem em seu nome devem cumprir ao usar os 
serviços online disponibilizados por nós (“Serviços na Nuvem”).  
 
1. Credenciais 

Você: 
• não usará identidade falsa para obter acesso aos Serviços 

na Nuvem; 
• armazenará cuidadosamente as credenciais de acesso e 

tokens de segurança e os protegerá de acesso, divulgação 
ou uso não autorizados;  

• não obterá acesso aos Serviços na Nuvem por qualquer 
meio que não seja sua conta de usuário ou outros meios 
permitidos por nós;  

• não burlará nem divulgará a autenticação ou segurança de 
sua conta de usuário, a tecnologia subjacente ou qualquer 
host, rede ou conta relacionada a elas; e 

• garantirá que nenhuma credencial de acesso seja 
compartilhada com outras pessoas e seja usada apenas pela 
pessoa que recebeu as credenciais. Podemos alterar as 
credenciais de acesso a nosso critério razoável, se 
determinarmos que uma alteração seja  necessária. 

2. Nenhum uso ou conteúdo ilegal, prejudicial ou ofensivo 
Você não usará nem encorajará, promoverá, facilitará ou 
instruirá outros a usar os Serviços na Nuvem para qualquer uso 
ilegal, prejudicial ou ofensivo ou para transmitir, armazenar, 
exibir, distribuir ou disponibilizar conteúdo que seja ilegal, 
prejudicial, fraudulento, ilícito ou ofensivo. Seu uso dos 
Serviços na Nuvem e o conteúdo armazenado nos Serviços na 
Nuvem não: 
• violará nenhuma lei ou regulamento, ou direitos de 

terceiros;  
• será prejudicial a terceiros ou à nossa reputação, incluindo 

a oferta ou disseminação de produtos, serviços, esquemas 
ou promoções fraudulentos, esquemas de ganho rápido de 
dinheiro, esquemas Ponzi ou de pirâmide, phishing, cultivo 
ou outras práticas enganosas; 

• inserirá, armazenará nem enviará hiperlinks, e também não 
permitirá o acesso a sites externos ou feeds de dados, 
incluindo widgets incorporados ou outros meios de acesso, 
em ou como parte de seu conteúdo, para os quais você não 
tem autorização ou que sejam ilegais; 

• será difamatório, obsceno, abusivo, invasor de privacidade 
ou questionável. 

 

3. Nenhuma violação das restrições de uso 
Você não: 
• revenderá, transferirá, sublicenciará, emprestará, alugará 

nem publicará os Serviços na Nuvem e também não usará 
os Serviços na Nuvem nas operações de terceirização de 
processos de negócios ou de outras terceirizações ou em 
serviços de compartilhamento de tempo (a menos que 
expressamente autorizado por nós); 

• fará engenharia reversa, desmontará, decompilará nem 
modificará, criará trabalhos derivados com base nos 
Serviços na Nuvem, e também não mesclará, adulterará, 
reparará nem tentará descobrir o código-fonte dos Serviços 
na Nuvem ou a tecnologia subjacente (exceto na medida em 
que esta restrição entre em conflito com a lei aplicável de 
sua jurisdição);  

• acessará os Serviços na Nuvem de qualquer local proibido 
ou sujeito a sanções ou requisitos de licença de acordo com 
as sanções aplicáveis e/ou leis e regulamentos de controle 
de (re)exportação, incluindo aqueles da União Europeia, 
dos Estados Unidos da América e/ou de qualquer outro país 
aplicável, e você somente fará upload de conteúdo não 

controlado (por exemplo, a classificação é "N" na UE e "N" 
para ECCN ou "EAR99" nos EUA), a menos que permitido 
pelas leis aplicáveis de controle de (re)exportação ou as 
respectivas licenças ou aprovações governamentais. 

4. Nenhum uso abusivo 
Você não: 
• usará os Serviços na Nuvem de forma a evitar ou contornar 

quaisquer limitações de uso e restrições impostas em tais 
Serviços na Nuvem (como restrições de acesso e 
armazenamento), monitoramento ou para evitar a 
cobrança de taxas; 

• acessará nem usará os Serviços na Nuvem com a finalidade 
de conduzir um teste de desempenho, criar um produto ou 
serviço competitivo ou copiar seus recursos ou interface de 
usuário; 

• interferirá no funcionamento adequado ou na segurança de 
qualquer um de nossos sistemas; 

• distribuirá, publicará, enviará nem facilitará o envio de e-
mail em massa não solicitado ou outras mensagens, 
promoções, publicidade ou solicitações, incluindo 
publicidade comercial e anúncios informativos. Você não 
alterará nem ocultará cabeçalhos de e-mail e também não 
assumirá a identidade de um remetente sem a permissão 
explícita do mesmo. 

5. Nenhuma violação de segurança  
Você não usará os Serviços na Nuvem de forma que possa 
resultar ou facilitar uma ameaça à segurança dos Serviços na 
Nuvem ou da tecnologia subjacente. Você irá em particular: 
• tomará as precauções razoáveis contra ataques de 

segurança, vírus e código malicioso em seu sistema, 
hardware local, software ou serviços que você usa para se 
conectar e/ou acessar os Serviços na Nuvem; 

• não realizará nenhum teste de penetração nos Serviços na 
Nuvem ou na tecnologia subjacente sem obter nosso 
expresso consentimento prévio por escrito; e 

• não usará os dispositivos para acessar ou usar os Serviços 
na Nuvem que não estejam em conformidade com as 
políticas de segurança padrão da indústria (por exemplo, 
proteção por senha, proteção contra vírus, atualização e 
nível de patch). 

6. Nosso monitoramento; Relatórios e auditoria 
Você reconhece que nós e nossos subcontratados podemos 
monitorar sua conformidade com esta PUA por meio dos 
Serviços na Nuvem. Nós nos reservamos o direito de 
investigar qualquer violação desta PUA. Se você tomar 
conhecimento de qualquer violação desta PUA, você nos 
notificará imediatamente e nos fornecerá assistência, 
conforme solicitado por nós, para interromper, mitigar ou 
remediar a violação. Nós, nossos subcontratados ou agentes 
autorizados podemos realizar uma auditoria de conformidade 
com esta PUA em suas instalações, estações de trabalho e 
servidores mediante notificação com antecedência razoável. 
Podemos remover, desabilitar o acesso ou modificar qualquer 
conteúdo ou recurso que viole esta PUA ou qualquer outro 
contrato que tenhamos com você para o uso dos Serviços na 
Nuvem. Podemos relatar qualquer atividade que suspeitamos 
que esteja violando qualquer lei ou regulamento aos 
responsáveis pela aplicação da lei, reguladores ou outros 
terceiros apropriados. Se alguma parte alegar que o uso que 
você faz dos Serviços na Nuvem ou seu conteúdo viola os 
direitos de terceiros ou qualquer lei ou regulamento, 
podemos compartilhar informações pertinentes do cliente. 

7. Copyright/DMCA. A Siemens responderá aos avisos de 
violação de direitos autorais em relação ao conteúdo de 
acordo com sua Política de Direitos Autorais. A Política de 
Direitos Autorais está disponível em www.siemens.com/sw-
terms/dmca. 

http://www.siemens.com/sw-terms/dmca
http://www.siemens.com/sw-terms/dmca
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