
 
 

Anexo A 
Contrato de licença de usuário final da Veeam (EULA) 
IMPORTANTE, LEIA ATENTAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL "EULA" É UM 
ACORDO LEGAL ENTRE VOCÊ (COMO PESSOA FÍSICA OU ENTIDADE, "VOCÊ" O "CLIENTE") E O GRUPO 
DE SOFTWARE VEEAM GMBH ("VEEAM"), PARA PRODUTOS E SERVIÇOS, QUE PODEM INCLUIR 
SOFTWARE DE COMPUTADOR E DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA ("SOFTWARE"). AO INSTALAR OU 
USAR O SOFTWARE OU RECEBER OS SERVIÇOS, VOCÊ CONCORDA EM ESTAR VINCULADO AOS 
TERMOS DESTE EULA. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DESTA EULA, NÃO USE O 
SOFTWARE OU OS SERVIÇOS. 
 
1.0 Concessão de Licença. Este EULA concede a você, o usuário, uma licença não exclusiva e 
intransferível para usar o Software, em código de objeto para seus fins comerciais internos (e não para 
gerenciar dados de terceiros, a menos que o produto que você licenciou expressamente permita que você) 
nos termos e condições aqui indicados. O Software deve ser instalado, usado e implantado de acordo 
com a licença específica que você adquiriu, uma descrição da licença pode ser encontrada em 
https://www.veeam.com/licensing-policy.html ("Política de Licenciamento"). Este EULA e a Política de 
Licenciamento podem ser atualizados de tempos em tempos, a critério exclusivo da Veeam e serão 
disponibilizados em www.veeam.com 
 
2.0 Uso permitido. Você pode usar o Software para o número de licenças ou capacidade que você 
comprou. Você está autorizado a fazer cópias do Software e documentação para seu próprio uso de 
acordo com a EULA e a Política de Licenciamento. Quaisquer cópias ou cópias parciais de Software e 
documentação que você fizer devem incorporar todos os avisos de patente, direitos autorais e marcas 
comerciais. 
 
3.0 Uso proibido. Você não pode (a) processar dados de terceiros (como prestador de serviços), fornecer 
serviços de hospedagem comercial, vender, sublicença, alugar ou alugar o Software para outra parte sem 
comprar a licença específica da Veeam para fazê-lo, (b) descompilar, desmontar, reverter ou modificar de 
qualquer forma, qualquer um dos Softwares (exceto na medida em que tal proibição é expressamente 
proibida por lei), (c) usar o Software em violação de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, ou (d) 
disponibilizar o Software ou seu arquivo de licença em qualquer tipo de site de compartilhamento público 
ou fóruns. As restrições ao uso do Software para processar os dados de terceiros, fornecer serviços de 
hospedagem comercial, sublicença, alugar ou alugar o Software não se aplicam aos participantes do 
Veeam Cloud & Service Provider Program ("Programa VCSP"), concedida a licença de aluguel para usar o 
Software nos termos do Programa VCSP. Você concorda que não pode divulgar, transferir ou 
disponibilizar os resultados de quaisquer testes de desempenho ou funcionalidade do Software, a 
qualquer terceiro sem o consentimento prévio por escrito da Veeam. 
 
4.0 Avaliação e Licenças "Não para Revenda". O software pode ser fornecido a você para fins beta, 
demonstração, teste ou avaliação, ou é rotulado como "Not for Resale" ("NFR"). A licença concedida sob 
uma licença de Avaliação, Beta ou NFR será por um prazo de 30 (o "Período de Avaliação") a menos que 
de outra forma fornecido pela Veeam, limitada especificamente apenas para fins de avaliação ou 
demonstração. Você concorda em não usar o Software sob uma Licença de Avaliação em um ambiente 
de produção ou para fins de processamento de dados de produção e o uso de um Software beta ou de 
licença de avaliação é o único risco para backup de dados. Não há obrigação de apoiar, manter ou 
prestar qualquer assistência em relação a qualquer uma dessas licenças. Em nenhum caso a Veeam será 
responsável por quaisquer danos por qualquer reclamação ou causa por quaisquer danos diretos, reais, 
indiretos, perda de dados, danos indiretos consequentes, incidentais ou especiais, mesmo que a Veeam 
tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. 



 
 
 
5.0 Licenças Gratuitas e Licenças Comunitárias. Os produtos de Licença Livre e Comunitária podem ser 
usados em seu próprio ambiente de produção de acordo com os termos e condições deste Contrato. Você 
não pode usar as Licenças Livres e Comunitárias para fornecer serviços a terceiros (incluindo serviços de 
suporte para instalações existentes) ou para processar dados de terceiros. Essas versões podem ser 
usadas sem compra adicional e podem ser atualizadas para versões pagantes dos produtos para 
desbloquear funcionalidades e recursos adicionais. Não há obrigação de apoiar, manter ou prestar 
qualquer assistência em relação a qualquer uma dessas licenças. Em nenhum caso a Veeam será 
responsável por quaisquer danos por qualquer reclamação ou causa por quaisquer danos diretos, reais, 
indiretos, perda de dados, danos indiretos consequentes, incidentais ou especiais, mesmo que a Veeam 
tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. 
 
6.0 Manutenção e Suporte ("Manutenção") para o Software está disponível de acordo com a política de 
licenciamento e política de suporte, que pode ser encontrada em www.veeam.com/support.html. A 
manutenção, se estiver incluída no Software adquirido, começará na data em que seu pedido for 
processado e o arquivo de licença for gerado. Você receberá (a) suporte para o seu Software e (b) 
quaisquer atualizações com melhorias ou melhorias que sejam emitidas para o Software. Atualizações de 
software não podem ser aplicadas ao Software com uma manutenção expirada. 
 
7.0 Coleta de Informações Técnicas. Você concorda que a Veeam pode, para fins comerciais e melhorar o 
Software, coletar, processar e usar informações técnicas que são coletadas como parte de qualquer 
serviço de manutenção e suporte de produto fornecidos a você, e quaisquer outras informações técnicas 
que você fornece à Veeam, desde que tais informações não o identifiquem você, um indivíduo específico, 
ou contenham quaisquer informações pessoalmente identificáveis. Ao fornecer dados técnicos e 
informações à Veeam, você concorda com o armazenamento e processamento dessas informações 
técnicas da Veeam para fins de fornecer Software e suporte a você. 
 
8.0 Relatórios técnicos e Registros. O Software tem a capacidade de fornecer certos relatórios e 
informações de levantamento, incluindo a geração e coleta de dados de geolocalização, sobre seu uso à 
Veeam. Essa coleta de dados é desligada por padrão e deve ser ativada por você. Você sempre tem a 
opção de ativar ou desativar a qualquer momento. Qualquer informação coletada é considerada 
confidencial e só será usada pela Veeam internamente para melhorar a qualidade do Software. 
 
9.0 Informações Pessoais. No caso de você fornecer informações pessoais à Veeam como parte de sua 
compra e uso do Software, ou para obtenção de Manutenção, suas informações pessoais serão usadas, 
armazenadas e processadas de acordo com a Política de Privacidade da Veeam, que pode ser 
encontrada em https://www.veeam.com/privacy-policy.html. Você sempre pode atualizar suas 
preferências visitando o portal de clientes Veeam. 
 
10.0 Limitações de capacidade em software. Para determinado software, seu uso do Software pode ser 
limitado pela capacidade adquirida. Caso você exceda a capacidade adquirida, o Software não pode 
processar cargas de trabalho adicionais além da capacidade máxima até que você compre capacidade 
adicional. 
 
11.0 Direitos de Propriedade Intelectual. Tudo bem, título e interesse pelos direitos de propriedade 
intelectual dentro e no Software, e quaisquer cópias que você tenha permissão para fazer, são de 
propriedade da Veeam e/ou seus licenciadores e é protegido por patentes suíças, Estados Unidos e outros 
países patente, direitos autorais, segredo comercial e outras leis e tratados internacionais. Tais 
licenciadores, além de quaisquer outros direitos ou remédios disponíveis para eles, são beneficiários 
terceirizados deste EULA para o seu respectivo software. Este software é licenciado, não vendido. A 



 
 
compra da licença de Software (perpétua ou assinatura), é involuível e não reembolsável. O Software é 
protegido por patentes, e certas marcas comerciais e logotipos usados no software são protegidos por 
marcas comerciais. Uma lista de patentes e marcas comerciais pode ser encontrada em 
https://www.veeam.com/veeam-patents-and-registered-trademarks.html. 
 
12.0 Auditoria. Durante o prazo deste Contrato e por um período de um ano depois, a Veeam poderá, 
durante o horário comercial normal e mediante aviso prévio razoável ao Usuário Final, inspecionar os 
arquivos, processadores de computador, equipamentos e instalações do Usuário Final para verificar a 
conformidade do Usuário Final com este EULA. 
 
13.0 Código Aberto e Software de Terceiros. "Código Aberto" significa vários componentes de software 
de código aberto licenciados sob os termos dos contratos de licença de código aberto aplicáveis incluídos 
nos materiais relacionados a esse software. O Open Source Software é composto por componentes de 
software individuais, cada um dos quais tem seus próprios direitos autorais e suas próprias condições de 
licença aplicáveis. Uma lista atual de software de código aberto e componentes de software de terceiros 
usados pela Veeam pode ser encontrada em http://www.veeam.com/eula-oss.html. 
 
14.0 Fóruns comunitários veeam. Qualquer informação que você postar nos Fóruns comunitários da 
Veeam é considerada não confidencial para você. A Veeam não tem obrigação de gerenciar ou proteger 
qualquer informação (confidencial ou pessoal) que você divulgue nos Fóruns comunitários da Veeam. 
15.0 Garantia Limitada e Limitação de Responsabilidade. A Veeam garante que tem o direito e a 
autoridade de conceder a Licença sob este EULA. A Veeam defenderá ou, a seu critério, resolverá 
qualquer ação contra o Usuário Final com base em uma alegação de que seu uso do Software infringe 
qualquer patente, direitos autorais ou outro direito de propriedade intelectual de terceiros, e indenizará o 
Usuário Final contra quaisquer valores concedidos contra o Usuário Final como resultado da reclamação, 
desde que a Veeam seja prontamente notificada da afirmação da reivindicação e tenha o controle de sua 
defesa ou liquidação. A Veeam garante que o Software, em sua forma não modificada como inicialmente 
entregue ou disponibilizado ao Usuário Final, terá um desempenho substancialmente de acordo com a 
Documentação para um período de garantia de noventa (90) dias a partir da data em que o Software é 
entregue ao Usuário Final. Esta garantia não se aplica às Licenças nas seções 4.0 e 5.0. Caso o Software 
falhe em um material em relação a operar de acordo com a Documentação durante o período de garantia 
e a Veeam não consiga corrigir o defeito, a responsabilidade exclusiva e exclusiva da Veeam e o remédio 
exclusivo e exclusivo do Usuário Final será um reembolso da taxa de Licença, se houver, paga pelo 
Usuário Final pelo Software. Caso um problema relatado com o Software seja culpa do Usuário Final, o 
Usuário Final concorda em reembolsar a Veeam por seus esforços de correção de acordo com suas taxas 
padrão. A garantia limitada anterior não será aplicada se a falha do Software for resultado de danos ou 
uso indevido causados pelo Usuário Final. EXCETO PELA GARANTIA LIMITADA ESTABELECIDA ACIMA, 
O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSO OU 
IMPLÍCITO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE QUE O SOFTWARE 
ESTEJA LIVRE DE DEFEITOS, COMERCIALIZÁVEIS OU APTOS PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. 
NENHUMA INFORMAÇÃO ORAL OU ESCRITA OU CONSELHO DADO PELA VEEAM OU QUALQUER 
TERCEIRO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER DISTRIBUIDORES OU REVENDEDORES VEEAM, 
CRIARÁ QUALQUER GARANTIA, ALÉM DE, OU DE QUALQUER FORMA, AUMENTAR O ESCOPO DA 
GARANTIA LIMITADA. Em nenhum caso a Veeam, suas afiliadas, revendedores ou distribuidores ou 
fornecedores serão responsáveis por quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais ou consequentes 
decorrentes do uso ou incapacidade de uso do Software, incluindo, sem limitação, danos por lucros 
perdidos, perda de ágio, paralisação do trabalho, falha ou mau funcionamento do computador, ou 
qualquer outro dano ou prejuízo comercial, mesmo se avisado da possibilidade. 
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16.0 General. Este Contrato estabelece toda a obrigação da Veeam e os direitos exclusivos do Usuário 
Final em relação ao Software e, exceto na medida em que especificamente fornecido em uma ordem de 
compra ou outra comunicação por escrito ou publicidade assinada ou emitida conjuntamente por ambas 
as partes em relação ao Software, substitui quaisquer termos conflitantes de qualquer ordem de compra 
e qualquer outra comunicação ou publicidade em relação ao Software. Nenhuma falha de nenhuma das 
partes em exercer ou impor qualquer um de seus direitos sob este EULA agirá como uma renúncia a esses 
direitos. Se qualquer disposição deste EULA for considerada ilegal ou inexequível, ela será aplicada na 
medida máxima permitida, e a legalidade e a aplicabilidade das outras disposições deste EULA não serão 
afetadas. Este EULA será regido pelas leis da Suíça, sem levar em conta a sua escolha de princípios 
legais. Você concorda que a jurisdição exclusiva para qualquer reivindicação ou disputa decorrente ou em 
conexão com este EULA reside nos tribunais da Suíça no Cantão de Zug. Este Contrato e as licenças 
subjacentes não podem ser atribuídos sem remover completamente a instalação do software do 
cessionário, notificar e fornecer à Veeam as informações de contato do destinatário (para fins de suporte), 
e está sujeito ao destinatário concordando e cumprindo os termos e condições deste Contrato e da 
Política de Licenciamento. 


