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ACORDO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL DA PIX4D 
Última modificação: Novembro de 2021 
 
 
Este Acordo de Licença do Usuário Final (o "EULA") é um acordo entre Você e a Pix4D 
(Pix4D e Você, coletivamente, as "Partes") e que rege o Seu uso do Software Pix4D, dos 
Aplicativos Pix4D, dos Serviços em Nuvem Pix4D e da Documentação relacionada (as 
"Ofertas Licenciadas"). 
 
Qualquer termo com a primeira letra maiúscula usado em todo o EULA é um termo 
definido. As definições podem ser encontradas no corpo do EULA e/ou na Seção 17. 
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1. ACEITAÇÃO  

1.1. Ao clicar em "Aceitar", usar as Ofertas Licenciadas ou de outra forma indicar 
Sua aceitação do EULA, Você concorda em estar obrigado pelos termos e 
condições estabelecidos no EULA.  

1.2. Se Você não concordar com os termos e condições do EULA, ou se Você 
não tiver o direito, o poder e a autoridade para agir em nome da entidade que 
está firmando o EULA, não Use as Ofertas Licenciadas nem clique em 
nenhum botão ou outro mecanismo projetado para confirmar a aceitação 
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dos termos.  
1.3. Leia os Termos e Condições Gerais para Clientes da Pix4D (os "Termos Gerais") 

e os termos adicionais anexos a este que podem se aplicar em relação ao Uso de 
uma Oferta específica (os "Termos Adicionais"), que também regem Seu Uso 
das Ofertas Licenciadas. Leia o Acordo de Processamento de Dados (o "DPA") 
da Pix4D, que se aplica a Você (i) como uma entidade licenciando as Ofertas 
Licenciadas para Uso por Usuários Autorizados (incluindo Seus funcionários e 
outras pessoas agindo em Seu nome e de acordo com as Suas instruções); e/ou 
(ii) como uma entidade agindo como controlador dos dados pessoais de terceiros 
que aparecem no Conteúdo compartilhado por meio de Ofertas Compartilhadas 
sob o EULA. Você encontrará os Termos Gerais, os Termos Adicionais e o DPA 
em Nosso Site (https://www.pix4d.com/legal). Em caso de conflito entre o EULA e 
tal documentação complementar, a seguinte ordem de prioridade se aplica: i) 
Termos Adicionais; ii) Termos Gerais; iii) DPA no que se refere ao processamento 
de dados dos Dados Pessoais pela Pix4D; e iv) EULA.  

1.4. A Pix4D rejeita a aplicabilidade de qualquer um de Seus Termos e Condições, a 
menos que expressamente aceitos por Nossos representantes autorizados por 
escrito. Falha por parte da Pix4D em objetar a seus Termos e Condições em 
nenhum caso deverá ser interpretada como aceitação de nenhum de Seus Termos 
e Condições.  

1.5. A Pix4D se reserva o direito de realizar emendas ao EULA a qualquer momento. 
A Pix4D notificará Você publicando um aviso de qualquer emenda contemplada 
no Site ou na Conta ou enviando a Você um e-mail no endereço de e-mail 
fornecido por Você, se houver, a menos que Você tenha expressamente declarado 
sua Objeção a esse canal de comunicação. Se Você não objetar expressamente 
às emendas contempladas, todas as emendas notificadas a este EULA entrarão 
em vigor 2 (duas) semanas depois da data de publicação no Site. Se Você não 
concorda (ou não pode cumprir) alguma dessas emendas, pode encerrar o EULA 
e, com ele, o DPA, conforme aplicável, mas deve parar de Usar as Ofertas 
Licenciadas. 

2. GERAL 

2.1. O EULA regulamentará os termos e condições sob os quais a Pix4D permite que 
Você use as Ofertas Licenciadas para fins de inserir, processar, avaliar, analisar, 
editar, produzir e entregar dados para mapeamento, modelagem, inspeções e 
análise. 

2.2. As Ofertas Licenciadas são compatíveis com Dispositivos que cumprem as 
especificações e os requisitos mínimos e recomendados de hardware e software 
mencionados no seguinte site de documentação técnica: 
https://support.pix4d.com. 

2.3. Seu tipo de licença (negócios, educacional, avaliação etc.) e todas as 
especificações relevantes (incluindo número de Dispositivos, número de Usuários 
Autorizados etc.) aplicáveis à Sua Licença são indicados no Seu Pedido. 

3. CONCESSÃO DE LICENÇA  

3.1. Princípio. Sujeito ao pagamento das tarifas aplicáveis e conformidade com o 
EULA, a Pix4D concede a Você, durante o prazo do EULA, uma licença não 
exclusiva, intransferível, não atribuível e não sublicenciável para Usar as Ofertas 
Licenciadas conforme a Documentação relevante para Seus fins de mapeamento, 
modelagem, inspeção e análise (a "Licença"). A Licença está sujeita (i) aos 
princípios de direito de Uso estabelecidos na Seção 3.2; (ii) às restrições e às 
limitações estabelecidas na Seção 3.3; (iii) a qualquer restrição e limitação de 
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licenciamento adicional especificada na Documentação; (iv) aos termos e 
condições dos componentes de software livre integrados nas Ofertas de 
Licenciamento (consulte a Seção 4.4); e (v) aos termos e condições do Serviço ou 
Conteúdo de Terceiros (consulte a Seção 12.6).  

3.2. Princípios de Direito de Uso. Os seguintes princípios se aplicam em relação ao 
Uso das Ofertas Licenciadas: 
(a) Uso Justo. "Uso Justo" para os fins do EULA significa, no todo ou em parte, 

Usar as Ofertas Licenciadas para inserir, processar, avaliar, analisar, editar, 
gerar e entregar dados no número de Dispositivos, pela duração (o "Prazo") 
e conforme as modalidades expressamente indicadas nas especificações 
estabelecidas no Seu Pedido e na Documentação.  

(b) Uso Aumentado. "Uso Aumentado" para os fins do EULA significa Usar as 
Ofertas Licenciadas além das especificações definidas no Seu Pedido e na 
Documentação, por exemplo, conforme o caso, Usar em Dispositivos 
adicionais, em um número maior de Usuários Autorizados, em locais de uso 
adicional, pelas Suas afiliadas ou parceiros externos para Uso aumentado ou 
com uma concessão de consumo maior. Uso Aumentado não será permitido 
sem autorização prévia da Pix4D e resultará em um ajuste correspondente às 
tarifas de Licença. Caso ocorra um Uso Aumentado sem Nossa aprovação, a 
Pix4D poderá, a seu exclusivo critério, exigir que Você imediatamente cesse 
tal Uso Aumentado ou, em caso de aprovação subsequente, retroativamente 
cobrar de Você as tarifas de Licença adicionais aplicáveis. Além disso, a 
Pix4D poderá suspender em caráter permanente ou temporário a sua 
Licença, bem como Seu acesso, às Ofertas Licenciadas e seu Conteúdo. 

3.3. Restrições. Todos os direitos não explicitamente concedidos pela Pix4D sob este 
são reservados; Você tem apenas os direitos limitados concedidos com as Ofertas 
Licenciadas expressamente estabelecidos no EULA, e Você não tem outros 
direitos, implícitos ou de outra forma. 
Sem limitar a generalidade da frase anterior, Você não fará, nem permitirá que 
terceiros façam o seguinte: 

 
(a) modificar, adaptar ou criar trabalhos derivados ou compostos das Ofertas 

Licenciadas, a menos que permitido pela lei vigente ou pelos Termos 
Adicionais relevantes; 

(b) transferir, sublicenciar ou atribuir Seus direitos sob a Licença a qualquer 
pessoa física ou jurídica não incluída no Pedido, ou de outra forma 
compartilhar as Ofertas Licenciadas (ou qualquer parte das mesmas) com 
qualquer outra pessoa física ou jurídica não incluída no Pedido (com exceção 
de Seus Usuários Autorizados); 

 
(c) fazer engenharia reversa, descompilar, descriptografar, desmontar, separar 

qualquer um dos componentes para Uso com outras soluções de software ou 
de outra forma tentar derivar o código-fonte ou qualquer informação 
proprietária subjacente das Ofertas Licenciadas ou qualquer parte das 
mesmas; 

 
(d) remover, modificar ou ocultar qualquer identificação de produto, propriedade, 

direitos autorais, marcas e/ou quaisquer outros avisos de propriedade 
intelectual nas Ofertas Licenciadas; 
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(e) disponibilizar as Ofertas Licenciadas a terceiros fora de Sua pessoa jurídica, 
exceto no contexto de uma Organização EUM;  

 
(f) disponibilizar as Ofertas Licenciadas por uma rede em que poderiam ser 

usadas por vários dispositivos ao mesmo tempo, exceto no contexto de uma 
Organização EUM; 

 
(g) usar as Ofertas Licenciadas por meio de qualquer API se a Oferta não incluir 

tal recurso; 
 
(h) contornar a tecnologia de proteção contra cópia que pode ser incluída nas 

Ofertas Licenciadas, incluindo recursos que desabilitam ou limitam 
automaticamente o uso das Ofertas Licenciadas mediante a expiração da 
Licença; 
 

(i) Usar as Ofertas Licenciadas de qualquer modo que infrinja qualquer lei ou 
regulamento federal, estadual, local ou internacional; ou 
 

(j) de um modo mais geral, auxiliar ou permitir que qualquer pessoa faça 
qualquer coisa que o EULA proíba Você de fazer. 

3.4. Precisões. Para fins de clareza, é expressamente especificado que: 
(a) A Licença concedida a Você sob o EULA só é válida em relação a Ofertas 

Licenciadas que Você assinou ou adquiriu de uma Fonte Aprovada.  
 
(b) No caso de a Pix4D exigir que Você se registre como um usuário final (ou 

seja, definindo uma Conta no Site), a Licença é válida apenas se e enquanto 
o registro estiver completo e for preciso. 

 
(c) As Ofertas Licenciadas são licenciadas, não vendidas, a Você pela Pix4D 

para Uso somente sob os termos do EULA. A Pix4D retém a propriedade das 
Ofertas Licenciadas em si e todas as cópias das mesmas e reserva todos os 
direitos não explicitamente concedidos a Você, incluindo, entre outros, direitos 
autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes e outros direitos 
de propriedade intelectual relacionados.  

 
(d) Você deve adotar as medidas de segurança razoáveis para garantir que 

ninguém além de Você ou qualquer pessoa agindo sob Sua total 
responsabilidade e supervisão, incluindo Seus funcionários (os "Usuários 
Autorizados"), Use as Ofertas Licenciadas, ficando especificado que Você 
pode permitir que um Usuário Autorizado Use as Ofertas Licenciadas que 
foram licenciadas a Você sob este EULA desde que tal Uso seja unicamente 
(i) em Seu nome e (ii) em conformidade com este EULA. Você concorda que 
Você é responsável por qualquer violação deste EULA por tal Usuário 
Autorizado. 

 
(e) Na medida em que as Ofertas Licenciadas podem ser Usadas para 

reproduzir, modificar, processar, compartilhar e distribuir Conteúdo, as 
Ofertas Licenciadas são licenciadas a Você somente para reprodução, 
modificação, processamento, compartilhamento e reprodução de Conteúdo 
sem direitos autorais, Conteúdo do qual Você detenha os direitos autorais ou 
Conteúdo que Você esteja autorizado ou tenha permissão legal para 
reproduzir, modificar, publicar ou distribuir. Se Você não tiver certeza sobre 
Seu direito de copiar, modificar, processar, compartilhar ou distribuir qualquer 
Conteúdo, deverá entrar em contato com o Seu consultor legal. 
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3.5. Prazo. Se as Ofertas Licenciadas forem licenciadas por um prazo específico (o 
"Prazo"), Sua Licença será válida apenas por tal Prazo. Seu direito de Usar as 
Ofertas Licenciadas começa na data em que uma Licença para as Ofertas 
Licenciadas é atribuída a Você e continua até o fim do Prazo indicado em Seu 
Pedido, a menos que encerrada de outra forma de acordo com o EULA.  

3.6. Licença de Avaliação. A Pix4D pode conceder a Você uma Licença restrita com 
o único objetivo de testar e avaliar um determinado Software Pix4D por um período 
limitado (o "Software de Avaliação"), geralmente de 14 (quatorze) ou 30 (trinta) 
dias conforme a Oferta (o "Prazo da Licença de Avaliação"). Consulte os Termos 
Adicionais aplicáveis para informações mais detalhadas. O Software de Avaliação 
não tem garantia e qualquer responsabilidade da Pix4D com relação a seu Uso 
por Você é excluída na extensão permitida pela lei. Você reconhece que o 
Software de Avaliação não pode mais ser Usado depois da expiração do Prazo da 
Licença de Avaliação. 

3.7. Conformidade com as Leis. Você concorda em Usar as Ofertas Licenciadas em 
conformidade com todas as leis vigentes, incluindo as leis locais do país ou da 
região em que Você reside ou no qual baixa ou Usa as Ofertas Licenciadas. 

3.8. Auditoria e monitoramento. Qualquer que seja o tipo de Licença concedido, 
Você reconhece e concorda que a Pix4D pode monitorar Seu Uso das Ofertas 
Licenciadas para conformidade com o EULA e, em particular, com os princípios 
de Direito de Uso na Seção 3.2 acima. 

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.1. Propriedade. (a) Ofertas Licenciadas. Título para as Ofertas Licenciadas 
(incluindo quaisquer atualizações, aprimoramentos, derivativos e modificações) e 
todas e quaisquer patentes, direitos autorais, segredos comerciais e outros 
direitos de propriedade intelectual e proprietários sobre ou relacionados a elas são 
e continuarão sendo propriedade exclusiva da Pix4D. Principalmente, a Pix4D 
detém todos os direitos sobre qualquer cópia, tradução, adaptação ou trabalho 
derivado das Ofertas Licenciadas, incluindo qualquer melhoria ou 
desenvolvimento das mesmas.  
(b) Marcas comerciais. Pix4D® é uma marca comercial de propriedade exclusiva 
da Pix4D. A Licença não concede a Você nenhum direito que seja nessa marca 
comercial. Por exemplo, Você não tem o direito de usar, copiar, modificar ou exibir 
publicamente essa marca comercial, e Você não pode remover, alterar nem excluir 
essa marca comercial conforme ela possa ser afixada pela Pix4D em qualquer 
Conteúdo de Saída.  

4.2. Confidencialidade das Ofertas Licenciadas. As Ofertas Licenciadas contêm 
informações, ideias, estruturas de dados, modelos de banco de dados, conceitos, 
designs, métodos e processos que constituem os segredos comerciais e de 
negócios da Pix4D. Você deve tratar as Ofertas Licenciadas com o mesmo 
cuidado e confidencialidade dedicados aos Seus próprios segredos comerciais e 
de negócios, Usá-las conforme estabelecido no EULA e não conceder acesso total 
ou parcial a terceiros de nenhum modo, nem publicar as Ofertas Licenciadas, a 
menos que tenha recebido da Pix4D autorização prévia por escrito para fazer isso. 
Você deve garantir, por meio de instruções apropriadas, acordos e outras 
precauções adequadas que todos os Usuários Autorizados cumpram as 
obrigações aqui estabelecidas. A obrigação de confidencialidade permanecerá em 
vigor enquanto a Pix4D tiver interesse legítimo nas Ofertas Licenciadas e mesmo 
depois do fim da relação contratual entre as Partes. 

4.3. Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual. Você reconhece o direito de 
propriedade e os direitos de propriedade intelectual da Pix4D nas Ofertas 
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Licenciadas, abstém-se de cometer qualquer ofensa contra a existência e a 
extensão de tais direitos, adotar todas as medidas de acordo com as instruções 
da Pix4D para proteger os direitos da Pix4D com relação às Ofertas Licenciadas 
e fornecer à Pix4D suporte razoável para proteger esses direitos. Você deve 
adotar as medidas organizacionais e técnicas em Seu negócio que sejam 
necessárias para proteger as Ofertas Licenciadas contra divulgação ou acesso 
inadvertido, roubo ou uso indevido por partes não autorizadas. Você deve notificar 
a Pix4D imediatamente por escrito ao descobrir qualquer Uso não autorizado das 
Ofertas Licenciadas ou violação dos direitos de propriedade da Pix4D sobre as 
Ofertas Licenciadas. 

4.4. Componentes de Software Livre. As Ofertas Licenciadas podem incluir 
determinados componentes de software livre, sujeitos a termos de licença 
separados. A lista de todos os componentes de software livre integrados às ofertas 
de licença está disponível na seção "Sobre" ou similar destacada no menu das 
Ofertas Licenciadas em questão. 

4.5. Seu Conteúdo. Fica explicitamente acordado que Seu Conteúdo pertencerá 
exclusivamente a Você. Os dados contidos nesse Conteúdo serão processados 
de acordo com as determinações da legislação de proteção de dados aplicável e 
conforme detalhado na Seção Erro! Fonte de referência não 
encontrada.abaixo. 

5. SUPORTE E UPGRADES 

5.1. Princípio. Seus direitos acessar e se beneficiar de Upgrades e Suporte depende 
do Seu tipo de Licença. O acesso a Upgrades e Suporte pode estar:  

(a) incluído na Licença;  
 

(b) ausente por padrão da Licença, caso em que o acesso a Upgrades e 
Suporte pode ser especificamente assinado como uma Oferta 
Licenciada específica, fornecendo o pagamento das tarifas aplicáveis; 
ou 
 

(c) incluído na Licença por um prazo limitado apenas quando especificado, 
caso em que poderá ser renovado como uma Oferta Licenciada 
específica pagando as tarifas aplicáveis. 

5.2. Upgrades. A Pix4D fornece Upgrades, incluindo modificação ou descontinuação 
de determinadas funcionalidades das Ofertas Licenciadas, a seu exclusivo critério, 
mediante os seguintes termos e condições: 

(a) Você pode continuar a Usar a versão anterior junto com um Upgrade, desde 
que ambos estejam instalados nos mesmos Dispositivos, sujeito às limitações 
estabelecidas no Pedido original; 
 

(b) Sujeito ao Seu tipo de Licença, Você pode se recusar a aceitar um Upgrade, 
ficando, contudo, especificado que (i) determinadas funcionalidades das 
Ofertas Licenciadas podem ser restringidas e (ii) a Pix4D não terá mais 
nenhuma obrigação de oferecer Suporte a versões anteriores, mas poderá, a 
seu exclusivo critério, fornecer assistência limitada; 
 

(c) A menos que a Pix4D forneça outros termos e condições com um Upgrade, 
os termos e condições do EULA continuarão em vigor. Se termos e condições 
alterados da Licença forem fornecidos com o Upgrade, tais novos termos 
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serão aplicados após a instalação do Upgrade. Se nenhum termo e condição 
alterado da Licença for fornecido, o EULA continuará vigente. 

5.3. Documentação de Suporte. Por padrão, para qualquer tipo de Licença, Você 
receberá acesso à Documentação relacionada a Suporte acessível na seguinte 
página da Web: https://support.pix4d.com e Você poderá participar e consultar o 
fórum da comunidade Pix4D acessível na seguinte página da Web: 
https://community.pix4d.com/, ficando especificado que a Pix4D não oferece 
nenhuma garantia de que essa ferramenta de Suporte técnico básico resolverá 
qualquer problema em particular que Você possa enfrentar ou que tal resolução 
atenderá às Suas necessidades e/ou expectativas. 

5.4. Suporte. Quando e na medida aplicável conforme o tipo de Licença apenas, 
a Pix4D fornecerá Suporte conforme os seguintes termos e condições, ficando 
especificado que a Pix4D não oferece nenhuma garantia de que o Suporte 
resolverá qualquer solicitação ou que qualquer resolução fornecida pela Pix4D 
atenderá às Suas necessidades e/ou expectativas. Sem limitar a generalidade do 
supramencionado: 
 
(a) o suporte será fornecido por um sistema de emissão de tíquetes baseado na 

Web dedicado, disponível em https://support.pix4d.com, com um 
acompanhamento que deve ocorrer por meio desse sistema ou por e-mail. 

 
(b) A Pix4D investigará imediatamente qualquer dúvida ou problema relacionado 

às Ofertas Licenciadas que Você possa ter. Porém, o Suporte fornecido a 
Você depende da Sua cooperação integral com a investigação da Pix4D 
sobre o assunto da Sua solicitação, incluindo, entre outros, respostas 
imediatas e completas a qualquer pergunta feita pela equipe de suporte da 
Pix4D. 

 
(c) Para fins de clareza, a Pix4D não fornece tempo de resposta garantido, mas 

faz todos os esforços de boa-fé para responder a e-mails dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas em dias úteis, exceto feriados. Além disso, o Suporte a ser 
fornecido pela Pix4D sob este está limitado à versão mais atualizada das 
Ofertas Licenciadas. 

 
(d) Determinadas operações recomendadas pela Pix4D em resposta à Sua 

solicitação de Suporte podem comprometer a integridade dos Seu Conteúdo. 
Você é o único responsável por fornecer backup adequado e completo 
de Seu Conteúdo o tempo todo e a Pix4D não assumirá nenhuma 
responsabilidade em caso de perda por qualquer motivo que seja. 

 
(e) O esforço da Pix4D de prestar suporte depende de Seu uso adequado das 

Ofertas Licenciadas e da conformidade integral com o EULA. Principalmente, 
a Pix4D não terá obrigação alguma de prestar Suporte caso esse Suporte 
seja necessário devido a (i) falha Sua (ou de Seus Usuários Autorizados ou 
membros da Sua Organização) de operar as Ofertas Licenciadas dentro dos 
requisitos e/ou especificações do sistema conforme a Seção 2.2; (ii) qualquer 
modificação ou tentativa de modificação das Ofertas Licenciadas por Você 
(ou Seus Usuários Autorizados ou membros da Sua Organização) ou 
qualquer terceiro; ou (iii) Falha ou recusa Sua (ou de Seus Usuários 
Autorizados ou membros da Sua Organização) de implementar as operações 
recomendadas pela Pix4D. 

https://support.pix4d.com/hc/en-us
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6. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DE SUA PARTE 

Você reconhece que o Uso das Ofertas Licenciadas pode estar sujeito a 
exigências ou limitações sob qualquer lei, regulamentação de estatuto, 
regulamento, código ou padrão ("Leis e Padrões"). Você será exclusivamente 
responsável por e garante que Você vai (i) cumprir integralmente todas as Leis e 
Padrões relativos ao controle de exportação das Ofertas Licenciadas, conforme 
detalhado na Seção 11.2, (ii) garantir a conformidade com todas as Leis e Padrões 
associados ao Seu Uso (pretendidos ou efetivos) das Ofertas Licenciadas e (iii) 
obter todas as aprovações, permissões ou liberações necessárias para tal Uso. 

7. INDENIZAÇÃO DE SUA PARTE 

Na medida permitida pela lei vigente, Você se compromete a defender, indenizar 
e isentar a Pix4D, seus parceiros, direitos, executivos, agentes e funcionários de 
e contra quaisquer danos, reivindicações, responsabilidades, perdas ou despesas 
(incluindo honorários advocatícios) decorrentes ou relacionados a qualquer 
reivindicação, ação ou alegação de terceiros que surja de Sua violação do EULA. 
Suas obrigações sob esta Seção 7 dependem do seguinte: (i) a Pix4D fornecer a 
Você um aviso por escrito de tal reivindicação, ação ou alegação; e (ii) a Pix4D 
fornecer a Você cooperação razoável, à Sua custa, na defesa e resolução de tal 
reivindicação, ação ou alegação. Você não deve firmar nenhum acordo sob esta 
Seção 7 sem o consentimento prévio da Pix4D. 

8. DECLARAÇÕES E GARANTIAS LIMITADAS POR PARTE DA PIX4D 

8.1. Princípio. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA SOB A LEI VIGENTE, AS 
OFERTAS LICENCIADAS SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE 
ENCONTRAM" SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS.  

8.2. Isenção de responsabilidade. Sem limitar a generalidade do precedente, a 
Pix4D não declara nem garante que (i) as Ofertas Licenciadas atenderão às Suas 
necessidades ou que operarão de modo ininterrupto e livre de erros e que (ii) o 
Conteúdo será preciso, correto ou confiável. A Pix4D se isenta de todas as demais 
garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, quaisquer garantias de 
qualidade satisfatória, adequação a um propósito, não violação, não interferência 
e precisão do conteúdo informativo.  
Aqueles que Usam as Ofertas Licenciadas e o Conteúdo o fazem ao próprio 
risco e custa e são responsáveis pela conformidade com as leis locais. Em 
particular, Você (e não a Pix4D) assume todo o custo de toda a manutenção, 
reparo ou correção necessário, se houver, exceto pelo Suporte a ser fornecido de 
acordo com os termos e condições estabelecidos na Seção 5.3. 

8.3. Propriedade Intelectual. Sem limitar a generalidade das Seções 8.1 e 8.2 acima, 
a Pix4D declara que desenvolveu as Ofertas Licenciadas ela mesma e, portanto, 
detém os direitos de propriedade intelectual das Ofertas Licenciadas, 
particularmente, os direitos autorais, ou que adquiriu o direito de Usar e conceder 
sublicenças para Usar os componentes das Ofertas Licenciadas que não foram 
desenvolvidas pela Pix4D e não são de propriedade da Pix4D. 

8.4. Serviço ou Conteúdo de Terceiros. O Terceiro sozinho é responsável pelo 
Serviço ou Conteúdo de Terceiros. Nessa medida, a Pix4D se isenta de qualquer 
garantia com relação a tal Serviço ou Conteúdo de Terceiros, incluindo a 
disponibilidade de tais serviços e conteúdos no país em que Você está localizado.   
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9. INDENIZAÇÃO POR PARTE DA PIX4D 

Caso um terceiro faça reivindicações contra Você por violação de seus supostos 
direitos de propriedade intelectual quanto ao Uso das Ofertas Licenciadas por 
Você de acordo com o EULA, Você deverá (i) imediatamente informar a Pix4D por 
escrito de tais reivindicações; (ii) autorizar a Pix4D a realizar a defesa, incluindo 
chegar a um acordo; e (iii) dar suporte razoável à Pix4D em seus esforços. Nesse 
caso, a Pix4D assumirá a defesa às suas próprias custas e indenizará Você por 
quaisquer custos ou danos por fim determinados por um tribunal de justiça.  
 
Se for determinado que, na visão da Pix4D, as Ofertas Licenciadas infringem ou 
poderiam infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros, a Pix4D, a 
seu critério, realizará modificações à própria custa para eliminar a possível 
violação de tais direitos de propriedade intelectual ou dará início a negociações 
para adquirir os respectivos direitos da parte autorizada. Caso essas medidas não 
resultem na meta desejada apesar de esforços apropriados e razoáveis, a Pix4D 
terá direito de recuperar as Ofertas Licenciadas. Nesse caso, Você terá 
unicamente o direito de um reembolso parcial das tarifas de Licença pagas, sujeito 
a uma dedução de uma tarifa adequada por qualquer Uso parcial e a margem de 
revendedor aplicável (se houver). A Pix4D será liberada das obrigações 
precedentes se uma reivindicação de direito de propriedade intelectual surgir com 
base em Você ter alterado as Ofertas Licenciadas ou as tiver Usado junto com 
outros programas ou sob condições de Uso e operação que não as acordadas em 
Seu Pedido. 

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

10.1. Danos Diretos. INDEPENDENTEMENTE DA BASE LEGAL DE SUA 
REIVINDICAÇÃO, EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE AGREGADA 
DA PIX4D PERANTE VOCÊ POR DANOS DIRETOS RESULTANTES DO EULA 
OU RELACIONADOS A ELE EXCEDERÁ O MENOR DOS SEGUINTES 
VALORES: I) A TARIFA ANUAL COBRADA DE VOCÊ PELA PIX4D NO ANO 
ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO DANO; OU II) 50.000 FRANCOS SUÍÇOS.  

10.2. Danos Indiretos. EM NENHUM CASO, INDEPENDENTEMENTE DA BASE 
LEGAL DA SUA REIVINDICAÇÃO, A PIX4D, SEUS EXECUTIVOS, 
DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, LICENCIADORES E/OU FONTES 
APROVADAS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU QUALQUER 
TERCEIRO SOB O EULA POR QUALQUER DANO, CUSTO, PERDA OU 
DESPESA INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO OU 
CONSENQUENCIAL (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, 
PERDA DE BOA VONTADE, PERDA DE DADOS OU INFORMAÇÕES, 
INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, DANOS A REDES, EQUIPAMENTOS OU 
HARDWARE, ACESSO NÃO AUTORIZADO A SEUS DADOS OU O CUSTO DE 
ADQUIRIR BENS OU TECNOLOGIAS SUBSTITUTOS).  

10.3. Conduta negligente grave ou intencional. Na medida exigida pela lei vigente, a 
responsabilidade total da Pix4D continua reservada para danos causados por 
conduta negligente grave ou intencional.  

11. OUTROS ACORDOS 

11.1. Marketing. A Pix4D não pode usar Seu nome, marcas comerciais, logotipos, 
nomes comerciais, marcas de serviço ou outras marcas proprietárias para fins de 
anúncio e publicidade, a menos que a Pix4D tenha recebido Seu consentimento 
prévio por escrito, que poderá ser retido a Seu exclusivo critério. 

11.2. Controles de exportação. (a) A transferência das Ofertas Licenciadas através de 
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fronteiras nacionais pode estar sujeita a restrições. Você se compromete a cumprir 
todas as leis internacionais vigentes que regem o Uso, a exportação, a 
reexportação e a transferência de produtos e tecnologias, em particular, as Ofertas 
Licenciadas, bem como restrições de destino, uso final e usuário final 
estabelecidas por governos, conforme o caso.  
(b) Sem prejudicar a generalidade do precedente, Você declara que não consta 
em nenhuma lista de pessoas negadas, lista de impedidos ou qualquer outra lista 
similar publicada por qualquer governo em que Você pretenda Usar as Ofertas 
Licenciadas e que Você não vai Usar, exportar, reexportar ou transferir as Ofertas 
Licenciadas para territórios, destinos, empresas ou pessoas em violação às 
sanções comerciais ou embargos dos EUA, da UE ou da Suíça. Você 
explicitamente se compromete a incondicionalmente indenizar, defender e isentar 
a Pix4D de responsabilidade por e contra qualquer reivindicação, demanda, 
processo ou ação e todos os danos, responsabilidades custos e despesas 
decorrentes de Sua falha de cumprir esta Seção 11.2. 

12. PRIVACIDADE, SEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A LEI 

12.1. Processamento de Dados Pessoais. Usar as Ofertas Licenciadas exigirá 
manter, processar, armazenar e divulgar determinadas informações e dados, 
incluindo dados pessoais, fornecidos ou coletados pela Pix4D e/ou suas Afiliadas 
sobre Você, Sua empresa, os Usuários Autorizados e qualquer terceiro que 
apareça no Conteúdo compartilhado por meio das Ofertas Licenciadas em 
conexão com o EULA.  

12.2. Funções de Proteção de Dados. Ao processar dados pessoais sob o EULA, a 
Pix4D atuará como Seu processador ou Seu controlador. Especificamente, a 
Pix4D atuará como Seu processador (i) em relação a qualquer dado pessoal sobre 
terceiros que apareça no Conteúdo divulgado ou de outra forma disponibilizado à 
Pix4D por meio das Ofertas Licenciadas e (ii) contanto que Você licencie as 
Ofertas Licenciadas para Uso pelos Usuários Autorizados (incluindo Seus 
funcionários e outras pessoas agindo em Seu nome e conforme as Suas 
instruções) pelos quais Você atua como controlador. Nesses casos, o 
processamento de dados pessoais pela Pix4D em Seu nome será regido pelo 
acordo de processamento de dados da Pix4D, disponível em 
http://pix4d.com/privacy, a ser executado entre Você e a Pix4D (o "DPA"). Na 
medida em que Você atua como o controlador de dados pessoais, Você deve 
garantir que as transferências de dados pessoais da Pix4D (de volta) a Você 
(transferências de processador para controlador) são permitidas sob a lei vigente 
e, quando aplicável, conforme as cláusulas contratuais padrão europeias 
incorporadas ao DPA relevante.  

12.3. Conformidade com a Lei. Qualquer atividade de processamento da Pix4D deve 
ser feita em conformidade com todas as leis de proteção de dados, incluindo, sem 
limitação, a Lei de Proteção de Dados Suíça e o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados da UE, conforme aplicável, e a política de privacidade e proteção de 
dados pessoais da Pix4D conforme atualmente disponível em 
http://pix4d.com/privacy, conforme tal política pode ser atualizada de tempos em 
tempos (o "Aviso de Privacidade"). 

12.4. Segurança. A Pix4D vai implementar e manter medidas técnicas e 
organizacionais apropriadas desenvolvidas para proteger dados pessoais contra 
destruição acidental ou ilícita, perda, alteração, acesso ou divulgação não 
autorizada. As medidas de segurança incluem criptografar os dados pessoais para 
ajudar a garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a 
resiliência contínuas dos sistemas e serviços da Pix4D, para ajudar a restaurar o 
acesso oportuno aos dados pessoais após uma violação de dados e para teste 

http://pix4d.com/privacy
http://pix4d.com/privacy
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regular de eficácia. 
12.5. Termos de Processamento. Sem prejuízo ao supramencionado, Você 

expressamente reconhece (e confirma, conforme o caso), de acordo com o Aviso 
de Privacidade: 
(a) quando a Pix4D depende de consentimento para um processamento 

específico de Seus dados pessoais, esse consentimento é solicitado pela 
Pix4D em um documento separado. Seu conteúdo é voluntário e pode ser 
retirado a qualquer momento entrando em contato conosco no seguinte 
endereço: data_protection@pix4d.com; 
 

(b) as Ofertas Licenciadas podem se comunicar automaticamente com 
tecnologia baseada em nuvem da Pix4D para funcionarem e tornarem as 
Ofertas Licenciadas e outros produtos e serviços da Pix4D mais eficazes;  
 

(c) dados pessoais coletados durante ou por meio do Seu Uso de qualquer uma 
das várias Ofertas Licenciadas podem ser transferidos entre a Pix4D e suas 
Afiliadas localizadas dentro e fora da Europa; quando as transferências 
ocorrem para Afiliadas localizadas em um país não incluído na lista de 
permitidos, a Pix4D estabelecerá as proteções apropriadas para garantir a 
proteção de Seus dados (incluindo concluir as cláusulas contratuais padrão 
europeias com essas Afiliadas); e que 
 

(d) os dados coletados pela Pix4D em relação ao Uso de um produto fabricado 
ou distribuído por uma Afiliada podem ser compartilhados com tal Afiliada em 
sua capacidade de controladora, controladora conjunta ou processadora da 
Pix4D para os seguintes fins: melhoria de produto, suporte em caso de 
problema técnico com o produto, estatísticas e gerenciamento de banco de 
dados e cadeia de suprimentos. 

12.6. Conectividade. Caso um Serviço ou Conteúdo de Terceiros seja integrado ou 
disponibilizado por meio das Ofertas Licenciadas, isso será indicado de acordo. 
Nesse caso, o terceiro sozinho é responsável por tal serviço ou conteúdo, e seu 
uso é regido pelos termos (incluindo as isenções de responsabilidade e avisos) 
encontrados no site de tal terceiro. Acessar ou usar esse conteúdo ou serviços 
pode fazer Seu Dispositivo, sem aviso adicional, se conectar automaticamente 
aos servidores de tal terceiro e, portanto, permitir que o terceiro colete informações 
Suas (como endereço IP) ou insira determinadas informações (como um cookie). 
Para obter mais informações sobre a coleta e outros processamentos das 
informações por tais terceiros, consulte o aviso de privacidade do terceiro no 
respectivo site. Informações sobre esses terceiros utilizadas pela Pix4D são 
encontradas no Aviso de Privacidade da Pix4D no Site. Conforme declarado na 
Seção 8.4, a Pix4D não oferece nenhuma garantia com relação a tal Serviço ou 
Conteúdo de Terceiros. Ele é usado por Você a Seu próprio risco. 

13. DURAÇÃO – TÉRMINO DO EULA 

13.1. Duração. O EULA permanecerá em vigor até ser encerrado mediante 
cancelamento ou até a expiração do Prazo. 

13.2. Encerramento. (a) Por Você. Você pode encerrar o EULA e o direito de Usar as 
Ofertas Licenciadas a qualquer momento interrompendo Seu Uso ou destruindo 
todas as cópias das Ofertas Licenciadas. 
(b) Pela Pix4D. A Pix4D pode encerrar o EULA e anular Seu direito de Usar as 
Ofertas Licenciadas com efeito imediato no caso de Sua falha de cumprir qualquer 
obrigação aqui estabelecida sem gerar nenhuma responsabilidade para Você. Tal 
encerramento entrará em vigor mediante Seu recebimento do aviso enviado pela 

mailto:data_protection@pix4d.com
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Pix4D. 

13.3. Efeito do término. (a) Ao término do EULA, Você descontinuará imediatamente 
Seu Uso das Ofertas Licenciadas e excluirá ou destruirá todas as cópias das 
mesmas de Seus Dispositivos (incluindo arquivos e cópias de backup), sejam 
integrais ou parciais. Mediante solicitação da Pix4D, Você deverá certificar por 
escrito que cumpriu integralmente o compromisso precedente. 
(b) Para fins de clareza, a Pix4D não terá mais obrigação de prestar assistência, 
fornecer Upgrades e dar Suporte depois que o EULA tiver sido encerrado, a 
menos que as Partes acordem de outra forma. 
(c) O término ou a expiração do EULA não limitará nenhum direito ou solução 
disponível à Pix4D sob o EULA ou conforme a lei. 

14. DIVERSOS 

14.1. Prestadores de Serviço Independentes. A Pix4D, suas Afiliadas e Você são 
prestadores de serviço independentes, e o relacionamento criado por este não 
será considerado o de uma entidade e seu agente. 

14.2. Separabilidade. Se alguma determinação do EULA for considerada inexequível 
por qualquer motivo, ela deverá ser ajustada, em vez de anulada, se possível, 
para alcançar a intenção legal e econômica das Partes na máxima extensão 
possível. Em qualquer caso, todas as demais determinações do EULA continuarão 
sendo válidas e exequíveis na máxima extensão possível. 

14.3. Título. Os títulos contidos no EULA são incluídos apenas para conveniência e não 
afetam o significado ou a interpretação deste último. 

14.4. Renúncia. Falha da Pix4D de impor a qualquer momento qualquer determinação 
do EULA não será interpretada como uma isenção do direito de agir da Pix4D nem 
impor tal termo e condição e os direitos da Pix4D não serão afetados por nenhum 
atraso, falha ou omissão de impor qualquer determinação do tipo. Nenhuma 
isenção da Pix4D de qualquer violação de Suas obrigações constituirá uma 
isenção para outras violações anteriores ou subsequentes. 

14.5. Todo o Acordo. O EULA representa todo o acordo das Partes e substitui qualquer 
discussão ou entendimento prévio, seja por escrito ou oral, sobre o assunto aqui 
tratado.  

14.6. Avisos. Para os fins de todas as comunicações por escrito entre as Partes, 
qualquer aviso ou outra comunicação feito em relação ao EULA será por escrito 
(sendo a forma eletrônica considerada satisfatória) e deverá ser enviado por e-
mail aos endereços abaixo: 

Se para a Pix4D: e-mail: legal@pix4d.com. 
 
Se para Você: o endereço de e-mail registrado na Sua Conta. Em caso de 
alteração, é Sua exclusiva responsabilidade informar a Pix4D de Seus novos 
dados de contato. Para isso, Você pode entrar em contato com a equipe de 
suporte da Pix4D por meio do site https://support.pix4d.com/ ou atualizar Seus 
dados de contato na Sua Conta.  
 
Quando e se usado, o sistema de comunicação eletrônica empregado pela Pix4D 
servirá como a prova única para o conteúdo e o momento da entrega e do 
recebimento de tais comunicações eletrônicas. 

about:blank
https://support.pix4d.com/
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15. LEI VIGENTE – RESOLUÇÃO DE DISPUTA 

15.1. Lei Vigente. Este EULA será regido e interpretado exclusivamente conforme as 
leis especificadas abaixo para o país ou território em que Você obteve as Ofertas 
Licenciadas, sem referência ou aplicação de qualquer princípio de conflito legal: 

(a) Estados Unidos. Se Você tiver obtido as Ofertas Licenciadas nos Estados 
Unidos, as leis federais dos Estados Unidos, para o controle de extensão, ou, 
por padrão, as leis do Estado da Califórnia, EUA.  
 

(b) União Europeia (UE). Se Você tiver obtido as Ofertas Licenciadas em um 
país membro da UE, as leis substantivas da Alemanha. 
 

(c) Ásia, Oceania ou região da Ásia-Pacífico, exceto China Continental, RAE 
de Hong Kong e Macau. Se Você tiver obtido as Ofertas Licenciadas na Ásia, 
na Oceania ou na região da Ásia-Pacífico, exceto na China Continental, na 
RAE de Hong Kong e em Macau, as leis substantivas de Singapura. 

 
(d) China Continental, Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong 

e Macau. Se Você tiver obtido as Ofertas Licenciadas na China Continental, 
na RAE de Hong Kong ou em Macau, as leis substantivas da RAE de Hong 
Kong. 

 
(e) Suíça e restante do mundo, a menos que em um país ou região descrito 

acima. Se Você tiver obtido as Ofertas Licenciadas na Suíça e restante do 
mundo, a menos que em um país ou região descrito acima, as leis 
substantivas da Suíça. 
 

Não obstante o supramencionado, se as leis ou políticas públicas compulsórias 
de qualquer país ou território em que o EULA seja imposto ou interpretado 
proibirem a aplicação das leis especificadas aqui, então as leis de tal país ou 
território serão aplicadas na medida exigida por tais leis ou políticas públicas 
compulsórias. De modo similar, se Você for um consumidor individual, as 
determinações desta Seção 15.1 não afetarão nenhum direito compulsório que 
Você possa ter de agir em Seu país de residência sob as leis de tal país. 

15.2. Exclusão. O EULA não será regido pela Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos para Venda Internacional de Mercadorias, cuja aplicação é 
expressamente excluída. 

15.3. Jurisdição e Local. Qualquer disputa, controvérsia ou reivindicação resultante ou 
relacionada ao EULA, incluindo sua conclusão, validade, efeito vinculante, 
emenda, violação, término ou rescisão, deve primeiro ser resolvida informalmente 
fornecendo um aviso com uma breve explicação da disputa e documentação, 
controvérsia e/ou reivindicação relacionada à Pix4D, respectivamente a Você, no 
endereço mencionado na Seção 14.6. Se a disputa não for resolvida dentro de 30 
(trinta) dias corridos do momento em que a Pix4D ou Você receber o aviso, Você 
e/ou a Pix4D poderá registrar uma reivindicação formal nos seguintes fóruns 
exclusivos para a resolução da disputa, determinado de acordo com o Seu país 
de residência habitual/sede registrada: 

(a) Estados Unidos. O Tribunal dos Estados Unidos para o Distrito Norte da 
Califórnia em São Francisco ou o Tribunal Superior da Califórnia da Cidade e 
do Condado de San Francisco, em qualquer caso sendo especificado que, na 
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máxima extensão permitida pela lei, a Pix4D e Você concordam 
explicitamente aqui em abrir mão de qualquer direito a um julgamento por júri. 

 
(b) União Europeia (UE): Tribunais de Berlim. 
 
(c) Ásia, Oceania ou região da Ásia-Pacífico, exceto China Continental, RAE 

de Hong Kong e Macau: Tribunais de Singapura. 
 
(d) China Continental, Região Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong 

e Macau. Arbitragem perante 3 (três) árbitros em Hong Kong administrada 
pelo Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong (HKIAC) sob as regras 
de arbitragem administradas pelo HKIAC em vigor quando o aviso de 
arbitragem for enviado. 

 
(e) Suíça e restante do mundo, a menos que em um país ou região descrito 

acima: Tribunais de Lausanne, Suíça, sem prejuízo a um possível recurso ao 
Tribunal Federal da Suíça. 

Não obstante o supramencionado, a Pix4D pode solicitar uma medida cautelar e 
outras soluções justas (ou o equivalente) em qualquer tribunal de jurisdição ou 
fórum apropriado. 

16. TERMOS ESPECÍFICOS DO PAÍS 

Não obstante os outros termos do EULA, se o Seu local de negócios principal 
estiver em (ou se Você for um consumidor, onde Você tem Sua residência 
habitual) um país ou jurisdição identificado abaixo, os termos estabelecidos para 
tal país ou jurisdição aplicar-se-ão a Você. 

Estados membros da União Europeia 
 

1. A Seção 3.4 lit. c deverá ser concluída como segue: 
"[…]; em desvio do que, Você é explicitamente livre para vender ou revender 
as Ofertas Licenciadas quando (i) as Ofertas Licenciadas foram fornecidas a 
Você por um prazo indefinido; (ii) sob uma licença perpétua; (iii) se as Ofertas 
Licenciadas foram feitas no mercado da UE ou do EEE com o consentimento 
da Pix4D; e (iv) na medida em que os direitos autorais da Pix4D se esgotarem.  

Se as Ofertas Licenciadas tiverem sido adquiridas por download, Sua 
liberdade de vender ou revender também está condicionada ao cumprimento 
de todas as condições a seguir: 

(a) Você adquiriu as Ofertas Licenciadas como um primeiro comprador em 
uma transação legal, seja negociada pela própria Pix4D ou com a 
aprovação da Pix4D, que pode ser presumida apenas quando a Pix4D 
deu sua aprovação para baixar uma cópia das Ofertas Licenciadas em 
troca de uma tarifa correspondente ao valor econômico para a Pix4D de 
tal cópia; e 

(b) Você torna cada cópia individual das Ofertas Licenciadas inútil em caso 
de revenda subsequente; e 

(c) Você fornece ao comprador todas as informações necessárias para 
avaliar o Uso autorizado das Ofertas Licenciadas. 

Para fins de clareza, fica especificado que, se Você não for o primeiro 
comprador legal das Ofertas Licenciadas (tendo as comprado em uma 
transação de segunda mão), Você terá direito apenas a Usar as Ofertas 
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Licenciadas na extensão em que as adquiriu legalmente. Todos e quaisquer 
dos Seus direitos com relação às Ofertas Licenciadas são definidos e 
restringidos pelos termos e condições deste EULA. 

 
2. A Seção 8 deverá ser concluída como segue: 

Não obstante o supramencionado, e exceto se as Ofertas Licenciadas ou 
qualquer variação das mesmas tiver sido entregue a Você gratuitamente 
(como versões de avaliação, Atualizações, pré-lançamentos) ou tiver sido 
alterada por Você em qualquer medida, a Pix4D dá uma garantia limitada de 
que as Ofertas Licenciadas fornecem as funcionalidades estabelecidas na 
Documentação sob as seguintes condições e modalidades: 

 
(a) A garantia limitada supramencionada é fornecida por um período de 

garantia limitada de 1 (um) ano se Você for um usuário comercial e 2 
(dois) anos se Você não for um usuário comercial, após o recebimento 
das Ofertas Licenciadas; 
 

(b) Para fazer uma reivindicação de garantia, Você deve devolver, durante o 
período de garantia limitada, as Ofertas Licenciadas e comprovante de 
compra ao local do qual Você a obteve; 

 
(c) Como solução, a Pix4D tem direito, por meio de nova realização a seu 

exclusivo critério, de reparar ou substituir as Ofertas Licenciadas se as 
funcionalidades supostamente defeituosas das Ofertas Licenciadas 
variarem substancialmente com relação às funcionalidades 
estabelecidas na Documentação. Se, apesar da ação da Pix4D, a 
adequação do Software Pix4D continuar reduzida a mais que apenas um 
grau insignificante, Você terá direito a solicitar rapidamente e por escrito 
uma redução do preço de compra (redução) ou cancelar o acordo de 
compra (rescisão). 

 
3. A Seção 10.3 deverá ser concluída como segue: 

A limitação de responsabilidade supramencionada não se aplicará a nenhuma 
responsabilidade estatutária compulsória, em específico, a responsabilidade 
causada por negligência grave ou intencional ilícita, responsabilidade sob a 
Lei Alemã de Responsabilidade por Produto ou legislação de 
responsabilidade por produto em outros Estados Membros da UE, a 
responsabilidade por assumir uma garantia específica ou a responsabilidade 
por lesões corporais causadas por dolo. 

 
Estados Unidos da América 
1. A Seção 10.2 deverá ser concluída como segue: 

É especificado que, com relação à liberação supramencionada de 
reivindicações, Você expressamente abre mão da aplicação da Seção 1542 
do Código Civil da Califórnia, que diz: "Uma liberação geral não se estende a 
reivindicações em que o credor ou a parte responsável pela liberação não 
sabe ou suspeita existir em seu favor no momento da execução da liberação, 
e que, se fosse do seu conhecimento, teria afetado materialmente seu acordo 
com o devedor ou parte liberada. 
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2. Usuários finais do Governo dos EUA. As Ofertas Licenciadas e a 
Documentação são "itens comerciais", conforme definido no Regulamento 
Federal de Aquisição ("FAR") (48 C.F.R.) 2.101, consistindo em "software de 
computador comercial" e a "documentação do software de computador 
comercial" conforme esses termos são usados no FAR 12.212. De modo 
consistente com o FAR 12.211 (Dados Técnicos) e o FAR 12.212 (Software 
de Computador) e o Suplemento do Regulamento de Aquisição Federal de 
Defesa ("DFAR") 227.7202-1 a 227.7202-4, e não obstante qualquer outro 
FAR ou outra cláusula contratual contrária no acordo ao qual o EULA pode 
ser incorporado, usuários finais do Governo adquirirão as Ofertas Licenciadas 
e a Documentação apenas com os direitos estabelecidos no EULA. Qualquer 
determinação da Licença que seja inconsistente com os regulamentos de 
aquisição federais não são exequíveis com relação ao Governo dos EUA. 

17. DEFINIÇÕES 

Conta significa a Sua conta no Site. 
  

Termos Adicionais conforme a Seção 1.3. 
 

Afiliada  significa uma empresa que direta ou indiretamente 
controla, é controlada ou está sob controle comum da 
Pix4D por meio de propriedade superior a 50% das ações 
com direito a voto em tal empresa. Uma lista de Afiliadas 
pode ser consultada aqui: https://www.pix4d.com/about-
us#locations. 
 

API significa "Interface de Programação de Aplicativo", com 
relação ao uso por meio da interface de linha de comando, 
Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) ou API da Web 
das Ofertas Licenciadas. 
 

Fonte Aprovada significa (i) a Pix4D; (ii) uma Afiliada; ou (iii) um revendedor, 
distribuidor, integrador de sistema ou loja de aplicativos 
móveis autorizado. 
 

Usuários Autorizados 
 

conforme a Seção 3.4((d)), fica entendido que Usuários 
Autorizados podem incluir usuários das Ofertas 
Licenciadas fora da Sua entidade se eles tiverem sido 
devidamente autorizados, pelo Seu administrador de conta, 
a tornarem-se membros de uma Organização.  
 

Conteúdo significa o Conteúdo de Entrada e o Conteúdo de Saída. 
  

Dispositivo significa um computador ou assemelhado (incluindo um 
smartphone) usado por Você para executar as Ofertas 
Licenciadas. 
 

DFAR conforme a Seção 16.2. 
 

https://www.pix4d.com/about-us#locations
https://www.pix4d.com/about-us#locations
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Documentação significa qualquer descrição da Oferta impressa ou online, 
manuais do usuário ou técnicos, materiais de treinamento, 
especificações e qualquer outra documentação relacionada 
às Ofertas Licenciadas disponibilizados a Você pela Pix4D 
ou uma Fonte Aprovada no Site, na Loja ou, conforme o 
caso, diretamente na Oferta Licenciada ou em seu pacote, 
no Site ou na Loja. 
 

DPA significa o Acordo de Processamento de Dados da Pix4D 
conforme atualmente disponível em 
https://www.pix4d.com/legal e conforme pode ser alterado 
de tempos em tempos, que se aplica a Você como uma 
entidade firmando este EULA para Uso das Ofertas 
Licenciadas pelos Usuários Autorizados. 
 

EULA conforme o sentido na página inicial. 
 

EUM significa "Gerenciamento do Usuário Empresarial", um tipo 
de conta que concede a Você a possibilidade de criar 
Organizações, designar seus membros e conceder a eles 
acesso e outras permissões às Suas Ofertas Licenciadas e 
Conteúdo. 
 

Uso Justo 
 

conforme a Seção 3.2(a). 

FAR conforme a Seção 16.2. 
 

Termos Gerais 
 

conforme a Seção 1.3. 
 

Uso Aumentado conforme a Seção 3.2(b). 

Parte Indenizada conforme a Seção 7. 
 

Conteúdo de Entrada 
 

significa qualquer conteúdo (geralmente, uma imagem) 
criada por Você e/ou Seus Usuários Autorizados que é 
carregado ou processado pelas Ofertas Licenciadas. 
 

Leis e Padrões conforme a Seção 6. 
 

Licença significa os direitos concedidos a Você sob os termos e 
condições do EULA, conforme definição mais detalhada na 
Seção 3. 

Ofertas Licenciadas conforme o sentido na página inicial. 
 

Pedido 
 

significa o Seu pedido das Ofertas Licenciadas e os 
documentos de pedido relacionados enviados por Nós a 
Você, como cotações, faturas ou cronogramas, conforme o 
caso. 
 

Organização significa, no caso de um EUM, uma rede de Usuários 
Autorizados, sejam internos ou externos à Sua pessoa 
jurídica, elaborados pelo Seu administrador, que 

https://www.pix4d.com/legal
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receberam acesso e outras permissões para Suas Ofertas 
Licenciadas e Seu Conteúdo. 
 

Conteúdo de Saída significa qualquer conteúdo, como arquivos, projetos, 
modelos, conjuntos de dados, imagens, documentos ou 
material similar gerado por Você e/ou Seus Usuários 
Autorizados processando o Conteúdo de Entrada por meio 
das Ofertas Licenciadas ou como resultado do Seu Uso 
delas. 
 

Partes conforme o sentido na página inicial. 
 

Pix4D, Nós, Nosso Pix4D SA, uma empresa Suíça de sociedade por ações 
(société anonyme), registrada na Suíça sob o número CHE-
207.009.701, tendo sua sede registrada em Route de 
Renens 24, 1008 Prilly, Suíça. 
 

Aplicativo Pix4D significa qualquer aplicativo desenvolvido pela Pix4D 
disponibilizado a Você por uma Fonte Aprovada e 
licenciado a Você pela Pix4D. 
 

Software Pix4D significa coletivamente as (e individualmente quaisquer) 
soluções de software da Pix4D, quaisquer Upgrades e 
quaisquer componentes, documentações, interfaces, 
conteúdos, fontes e quaisquer dados relacionados de 
terceiros, sejam em memória somente leitura ou qualquer 
outra mídia ou em qualquer outra forma, disponibilizados a 
Você por uma Fonte Aprovada e licenciados a Você pela 
Pix4D. 
 

Aviso de Privacidade significa a política de privacidade e proteção de dados 
pessoais da Pix4D conforme atualmente disponível em 
http://pix4d.com/privacy. 
 

Suporte significa o suporte padrão fornecido pela Pix4D, conforme 
a Seção 5.3, que é o primeiro nível de suporte técnico, ou 
seja, suporte de linha de frente para questões básicas do 
cliente geralmente conhecidas ou que podem ser 
resolvidas seguindo roteiros de suporte ao usuário. 
 

Loja significa a loja da Pix4D disponível no site. 
 

Prazo conforme a Seção 3.5. 
 

Serviço ou Conteúdo 
de Terceiros 

significa conteúdo de terceiros, como mapas da Mapbox, 
Inc., ou serviços, como os botões do Google Maps™, do 
YouTube™, do Facebook™, do Twitter™ etc., que podem 
ser integrados às Ofertas Licenciadas ou disponibilizados 
por meio delas.  
 

Software de Avaliação 
 

conforme a Seção 3.6. 

Prazo da Licença de 
Avaliação 
 

conforme a Seção 3.6. 

http://pix4d.com/privacy
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Upgrade significa qualquer nova versão de liberação do Software 
Pix4D conforme a Seção 5.3, incluindo, entre outros, 
atualizações, upgrades, correções de bug, correções de 
erro, aprimoramentos e outras modificações ao Software 
Pix4D e cópias de backup do mesmo. 
 

Uso ou Usar significa baixar, instalar, ativar, acessar, operar ou de outra 
forma usar as Ofertas Licenciadas. 
 

Site significa o site da Pix4D (https://www.pix4d.com) e seus 
subdomínios (por exemplo, support.pix4d.com, 
cloud.pix4d.com). 
 

Você e Seu significa a pessoa física ou jurídica licenciando as Ofertas 
Licenciadas sob o EULA. 
 

Seus Termos e 
Condições 

significa qualquer termo e condição que possa aparecer, ou 
ser mencionado, em qualquer ordem de compra, formulário 
ou outro documento ou comunicação enviado a Você por 
Nós, seja na forma impressa ou eletrônica, ou no Seu site 
da Internet, com o objetivo de suplantar ou substituir ou o 
EULA. 

 


	1. ACEITAÇÃO
	1.1. Ao clicar em "Aceitar", usar as Ofertas Licenciadas ou de outra forma indicar Sua aceitação do EULA, Você concorda em estar obrigado pelos termos e condições estabelecidos no EULA.
	1.2. Se Você não concordar com os termos e condições do EULA, ou se Você não tiver o direito, o poder e a autoridade para agir em nome da entidade que está firmando o EULA, não Use as Ofertas Licenciadas nem clique em nenhum botão ou outro mecanismo p...
	1.3. Leia os Termos e Condições Gerais para Clientes da Pix4D (os "Termos Gerais") e os termos adicionais anexos a este que podem se aplicar em relação ao Uso de uma Oferta específica (os "Termos Adicionais"), que também regem Seu Uso das Ofertas Lice...
	1.4. A Pix4D rejeita a aplicabilidade de qualquer um de Seus Termos e Condições, a menos que expressamente aceitos por Nossos representantes autorizados por escrito. Falha por parte da Pix4D em objetar a seus Termos e Condições em nenhum caso deverá s...
	1.5. A Pix4D se reserva o direito de realizar emendas ao EULA a qualquer momento. A Pix4D notificará Você publicando um aviso de qualquer emenda contemplada no Site ou na Conta ou enviando a Você um e-mail no endereço de e-mail fornecido por Você, se ...

	2. GERAL
	2.1. O EULA regulamentará os termos e condições sob os quais a Pix4D permite que Você use as Ofertas Licenciadas para fins de inserir, processar, avaliar, analisar, editar, produzir e entregar dados para mapeamento, modelagem, inspeções e análise.
	2.2. As Ofertas Licenciadas são compatíveis com Dispositivos que cumprem as especificações e os requisitos mínimos e recomendados de hardware e software mencionados no seguinte site de documentação técnica: https://support.pix4d.com.
	2.3. Seu tipo de licença (negócios, educacional, avaliação etc.) e todas as especificações relevantes (incluindo número de Dispositivos, número de Usuários Autorizados etc.) aplicáveis à Sua Licença são indicados no Seu Pedido.

	3. CONCESSÃO DE LICENÇA
	3.1. Princípio. Sujeito ao pagamento das tarifas aplicáveis e conformidade com o EULA, a Pix4D concede a Você, durante o prazo do EULA, uma licença não exclusiva, intransferível, não atribuível e não sublicenciável para Usar as Ofertas Licenciadas con...
	3.2. Princípios de Direito de Uso. Os seguintes princípios se aplicam em relação ao Uso das Ofertas Licenciadas:
	3.3. Restrições. Todos os direitos não explicitamente concedidos pela Pix4D sob este são reservados; Você tem apenas os direitos limitados concedidos com as Ofertas Licenciadas expressamente estabelecidos no EULA, e Você não tem outros direitos, implí...
	Sem limitar a generalidade da frase anterior, Você não fará, nem permitirá que terceiros façam o seguinte:
	3.4. Precisões. Para fins de clareza, é expressamente especificado que:
	3.5. Prazo. Se as Ofertas Licenciadas forem licenciadas por um prazo específico (o "Prazo"), Sua Licença será válida apenas por tal Prazo. Seu direito de Usar as Ofertas Licenciadas começa na data em que uma Licença para as Ofertas Licenciadas é atrib...
	3.6. Licença de Avaliação. A Pix4D pode conceder a Você uma Licença restrita com o único objetivo de testar e avaliar um determinado Software Pix4D por um período limitado (o "Software de Avaliação"), geralmente de 14 (quatorze) ou 30 (trinta) dias co...
	3.7. Conformidade com as Leis. Você concorda em Usar as Ofertas Licenciadas em conformidade com todas as leis vigentes, incluindo as leis locais do país ou da região em que Você reside ou no qual baixa ou Usa as Ofertas Licenciadas.
	3.8. Auditoria e monitoramento. Qualquer que seja o tipo de Licença concedido, Você reconhece e concorda que a Pix4D pode monitorar Seu Uso das Ofertas Licenciadas para conformidade com o EULA e, em particular, com os princípios de Direito de Uso na S...

	4. PROPRIEDADE INTELECTUAL
	4.1. Propriedade. (a) Ofertas Licenciadas. Título para as Ofertas Licenciadas (incluindo quaisquer atualizações, aprimoramentos, derivativos e modificações) e todas e quaisquer patentes, direitos autorais, segredos comerciais e outros direitos de prop...
	(b) Marcas comerciais. Pix4D® é uma marca comercial de propriedade exclusiva da Pix4D. A Licença não concede a Você nenhum direito que seja nessa marca comercial. Por exemplo, Você não tem o direito de usar, copiar, modificar ou exibir publicamente es...
	4.2. Confidencialidade das Ofertas Licenciadas. As Ofertas Licenciadas contêm informações, ideias, estruturas de dados, modelos de banco de dados, conceitos, designs, métodos e processos que constituem os segredos comerciais e de negócios da Pix4D. Vo...
	4.3. Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual. Você reconhece o direito de propriedade e os direitos de propriedade intelectual da Pix4D nas Ofertas Licenciadas, abstém-se de cometer qualquer ofensa contra a existência e a extensão de tais dir...
	4.4. Componentes de Software Livre. As Ofertas Licenciadas podem incluir determinados componentes de software livre, sujeitos a termos de licença separados. A lista de todos os componentes de software livre integrados às ofertas de licença está dispon...
	4.5. Seu Conteúdo. Fica explicitamente acordado que Seu Conteúdo pertencerá exclusivamente a Você. Os dados contidos nesse Conteúdo serão processados de acordo com as determinações da legislação de proteção de dados aplicável e conforme detalhado na S...

	5. SUPORTE E UPGRADES
	5.1. Princípio. Seus direitos acessar e se beneficiar de Upgrades e Suporte depende do Seu tipo de Licença. O acesso a Upgrades e Suporte pode estar:
	5.2. Upgrades. A Pix4D fornece Upgrades, incluindo modificação ou descontinuação de determinadas funcionalidades das Ofertas Licenciadas, a seu exclusivo critério, mediante os seguintes termos e condições:
	5.3. Documentação de Suporte. Por padrão, para qualquer tipo de Licença, Você receberá acesso à Documentação relacionada a Suporte acessível na seguinte página da Web: https://support.pix4d.com e Você poderá participar e consultar o fórum da comunidad...
	5.4. Suporte. Quando e na medida aplicável conforme o tipo de Licença apenas, a Pix4D fornecerá Suporte conforme os seguintes termos e condições, ficando especificado que a Pix4D não oferece nenhuma garantia de que o Suporte resolverá qualquer solicit...

	6. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DE SUA PARTE
	Você reconhece que o Uso das Ofertas Licenciadas pode estar sujeito a exigências ou limitações sob qualquer lei, regulamentação de estatuto, regulamento, código ou padrão ("Leis e Padrões"). Você será exclusivamente responsável por e garante que Você ...

	7. INDENIZAÇÃO DE SUA PARTE
	Na medida permitida pela lei vigente, Você se compromete a defender, indenizar e isentar a Pix4D, seus parceiros, direitos, executivos, agentes e funcionários de e contra quaisquer danos, reivindicações, responsabilidades, perdas ou despesas (incluind...

	8. DECLARAÇÕES E GARANTIAS LIMITADAS POR PARTE DA PIX4D
	8.1. Princípio. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA SOB A LEI VIGENTE, AS OFERTAS LICENCIADAS SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.
	8.2. Isenção de responsabilidade. Sem limitar a generalidade do precedente, a Pix4D não declara nem garante que (i) as Ofertas Licenciadas atenderão às Suas necessidades ou que operarão de modo ininterrupto e livre de erros e que (ii) o Conteúdo será ...
	Aqueles que Usam as Ofertas Licenciadas e o Conteúdo o fazem ao próprio risco e custa e são responsáveis pela conformidade com as leis locais. Em particular, Você (e não a Pix4D) assume todo o custo de toda a manutenção, reparo ou correção necessário,...
	8.3. Propriedade Intelectual. Sem limitar a generalidade das Seções 8.1 e 8.2 acima, a Pix4D declara que desenvolveu as Ofertas Licenciadas ela mesma e, portanto, detém os direitos de propriedade intelectual das Ofertas Licenciadas, particularmente, o...
	8.4. Serviço ou Conteúdo de Terceiros. O Terceiro sozinho é responsável pelo Serviço ou Conteúdo de Terceiros. Nessa medida, a Pix4D se isenta de qualquer garantia com relação a tal Serviço ou Conteúdo de Terceiros, incluindo a disponibilidade de tais...

	9. INDENIZAÇÃO POR PARTE DA PIX4D
	10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
	10.1. Danos Diretos. INDEPENDENTEMENTE DA BASE LEGAL DE SUA REIVINDICAÇÃO, EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA PIX4D PERANTE VOCÊ POR DANOS DIRETOS RESULTANTES DO EULA OU RELACIONADOS A ELE EXCEDERÁ O MENOR DOS SEGUINTES VALORES: I) A TARIFA...
	10.2. Danos Indiretos. EM NENHUM CASO, INDEPENDENTEMENTE DA BASE LEGAL DA SUA REIVINDICAÇÃO, A PIX4D, SEUS EXECUTIVOS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, LICENCIADORES E/OU FONTES APROVADAS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO SOB O EUL...
	10.3. Conduta negligente grave ou intencional. Na medida exigida pela lei vigente, a responsabilidade total da Pix4D continua reservada para danos causados por conduta negligente grave ou intencional.

	11. OUTROS ACORDOS
	11.1. Marketing. A Pix4D não pode usar Seu nome, marcas comerciais, logotipos, nomes comerciais, marcas de serviço ou outras marcas proprietárias para fins de anúncio e publicidade, a menos que a Pix4D tenha recebido Seu consentimento prévio por escri...
	11.2. Controles de exportação. (a) A transferência das Ofertas Licenciadas através de fronteiras nacionais pode estar sujeita a restrições. Você se compromete a cumprir todas as leis internacionais vigentes que regem o Uso, a exportação, a reexportaçã...
	(b) Sem prejudicar a generalidade do precedente, Você declara que não consta em nenhuma lista de pessoas negadas, lista de impedidos ou qualquer outra lista similar publicada por qualquer governo em que Você pretenda Usar as Ofertas Licenciadas e que ...

	12. PRIVACIDADE, SEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A LEI
	12.1. Processamento de Dados Pessoais. Usar as Ofertas Licenciadas exigirá manter, processar, armazenar e divulgar determinadas informações e dados, incluindo dados pessoais, fornecidos ou coletados pela Pix4D e/ou suas Afiliadas sobre Você, Sua empre...
	12.2. Funções de Proteção de Dados. Ao processar dados pessoais sob o EULA, a Pix4D atuará como Seu processador ou Seu controlador. Especificamente, a Pix4D atuará como Seu processador (i) em relação a qualquer dado pessoal sobre terceiros que apareça...
	12.3. Conformidade com a Lei. Qualquer atividade de processamento da Pix4D deve ser feita em conformidade com todas as leis de proteção de dados, incluindo, sem limitação, a Lei de Proteção de Dados Suíça e o Regulamento Geral de Proteção de Dados da ...
	12.4. Segurança. A Pix4D vai implementar e manter medidas técnicas e organizacionais apropriadas desenvolvidas para proteger dados pessoais contra destruição acidental ou ilícita, perda, alteração, acesso ou divulgação não autorizada. As medidas de se...
	12.5. Termos de Processamento. Sem prejuízo ao supramencionado, Você expressamente reconhece (e confirma, conforme o caso), de acordo com o Aviso de Privacidade:
	12.6. Conectividade. Caso um Serviço ou Conteúdo de Terceiros seja integrado ou disponibilizado por meio das Ofertas Licenciadas, isso será indicado de acordo. Nesse caso, o terceiro sozinho é responsável por tal serviço ou conteúdo, e seu uso é regid...

	13. DURAÇÃO – TÉRMINO DO EULA
	13.1. Duração. O EULA permanecerá em vigor até ser encerrado mediante cancelamento ou até a expiração do Prazo.
	13.2. Encerramento. (a) Por Você. Você pode encerrar o EULA e o direito de Usar as Ofertas Licenciadas a qualquer momento interrompendo Seu Uso ou destruindo todas as cópias das Ofertas Licenciadas.
	(b) Pela Pix4D. A Pix4D pode encerrar o EULA e anular Seu direito de Usar as Ofertas Licenciadas com efeito imediato no caso de Sua falha de cumprir qualquer obrigação aqui estabelecida sem gerar nenhuma responsabilidade para Você. Tal encerramento en...
	13.3. Efeito do término. (a) Ao término do EULA, Você descontinuará imediatamente Seu Uso das Ofertas Licenciadas e excluirá ou destruirá todas as cópias das mesmas de Seus Dispositivos (incluindo arquivos e cópias de backup), sejam integrais ou parci...
	(b) Para fins de clareza, a Pix4D não terá mais obrigação de prestar assistência, fornecer Upgrades e dar Suporte depois que o EULA tiver sido encerrado, a menos que as Partes acordem de outra forma.
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