Contrato de Termos e Condições do Programa
Com sua inscrição no Programa NVIDIA PartnerForce™ (o “Programa”), você e a NVIDIA
concordam quanto ao seguinte:
1.

Você reconhece e concorda que não adquire nenhum direito, posse ou
participação em relação a qualquer software ou propriedade intelectual da NVIDIA
através deste Contrato, incluindo qualquer marca comercial, nome comercial,
logomarca ou marca de serviço da NVIDIA, exceto quanto à licença
expressamente outorgada na Seção 2.

2.

Com base em sua inscrição no Programa e nos termos e condições deste
Contrato, a NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) lhe oferece uma licença de marca
comercial livre de royalties, revogável, não exclusiva, intransferível e não
sublicenciável para utilizar os logotipos corporativos da NVIDIA (os “logotipos
NVIDIA”) que estão disponíveis no portal NVIDIA PartnerForce. Você só poderá
usar os logotipos NVIDIA após a leitura dos itens, termos e condições a seguir:
a.

Você concorda que a NVIDIA é proprietária exclusiva dos logotipos
NVIDIA e que ao utilizar seus logotipos, reconhece tal propriedade .
Reconhece e concorda que qualquer utilização dos logotipos NVIDIA deve
reverter em benefício da NVIDIA.

b.

Os logotipos NVIDIA foram criados para uso e exibição apenas em
conexão com sistemas de computador que contenham os produtos. Você
não usará os logotipos NVIDIA em nenhum material de propaganda ou
promoção, material secundário, produto, rótulo, embalagem ou qualquer
outro material impresso sem autorização prévia por escrito da NVIDIA. É
proibido usar os logotipos NVIDIA ou outros materiais protegidos não
permitidos especificamente por este Contrato sem autorização prévia
expressa por escrito da NVIDIA.

c.

O aviso a terceiros a seguir deve aparecer na mesma página da web em
que o logotipo da NVIDIA aparece ou onde estão incluídos outros avisos
para terceiros: “NVIDIA, o logotipo NVIDIA e outras marcas NVIDIA são
marcas comerciais ou registradas da NVIDIA Corporation nos Estados
Unidos e em outros países”.

d.

É terminantemente proibido: fazer qualquer tipo de modificação ou
alteração nos logotipos NVIDIA; usar os logotipos NVIDIA em conexão
com outras marcas comerciais de forma a criar uma combinação ou uma
marca composta; usar os logotipos NVIDIA em qualquer contexto que
desacredite a NVIDIA, seus produtos e serviços, ou que desrespeite os
direitos de propriedade intelectual da NVIDIA; exibir os logotipos NVIDIA
de qualquer forma que subentenda que a NVIDIA patrocina ou endossa
seu website, seus produtos ou serviços.

e.

A licença da marca comercial acima mencionada pode ser revogada a
critério exclusivo da NVIDIA. A NVIDIA também se reserva o poder, por
critérios próprios, de modificar os direitos de licença acima dispostos ou os
próprios logotipos NVIDIA.

f.

Os nomes/logotipos NVIDIA serão incluídos em todas as listas de
propaganda de sistemas de computador que contenham os Produtos,
assim como no website internacional de sua empresa, e obedecerá a

todos os padrões de uso do nome/logotipo estabelecidos e publicados pela
NVIDIA.
3.

Você deve fornecer suporte total ao usuário final de sistemas de computador
montados por sua empresa que contenham os Produtos. A NVIDIA não tem
nenhuma obrigação de fornecer suporte aos Produtos para corrigir deficiências e,
no caso de software, de fornecer atualizações, novas builds ou correções de erros
a usuários finais ou a você. Se a NVIDIA, por critério próprio, fornecer
atualizações, novas builds ou correções de erros a usuários finais ou a você, elas
serão fornecidas de acordo com disposições complementares. Na ausência de
disposições complementares, seu uso será regido por estas disposições.

4.

OS PRODUTOS E OS LOGOTIPOS DA NVIDIA SÃO FORNECIDOS “NO
ESTADO”. A NVIDIA REJEITA TODAS AS GARANTIAS E DECLARAÇÕES
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE PARTICULAR,
POSSE OU NÃO INFRINGÊNCIA.

5.

Você reconhece que a NVIDIA não faz nenhuma declaração em seu nome quanto
à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos por você. Você não deve fazer
nenhuma declaração que subentenda que a NVIDIA endossa seus produtos ou
serviços.

6.

EM NENHUMA HIPÓTESE A NVIDIA SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER
PREJUÍZO DIRETO, INDIRETO, PENAL, ESPECIAL, EVENTUAL OU
CONSEQÜENTE ORIGINADO OU RELACIONADO COM ESTE CONTRATO OU
COM SEU RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS FINAIS, SEJA COM BASE EM
QUEBRA DE CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA),
RESPONSABILIDADE RIGOROSA OU QUALQUER OUTRA FORMA, MESMO
QUE A NVIDIA TENHA SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DESSES
PREJUÍZOS. ALÉM DISSO, DE ACORDO COM A INTERPRETAÇÃO MAIS
AMPLA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM NENHUMA SITUAÇÃO A
RESPONSABILIDADE DA NVIDIA DE ACORDO COM ESTE DOCUMENTO
PODERÁ EXCEDER US$ 10.000.
Você defenderá, indenizará e manterá a NVIDIA e seus empregados, dirigentes,
diretores, sucessores e cessionários isentos de responsabilidades em relação a
qualquer queixa, ação ou processo judiciais baseados no uso, venda,
comercialização e distribuição, sob sua responsabilidade, de qualquer produto ou
marca NVIDIA.

7.

8.

Os valores de fundos de marketing cooperativo disponibilizados a critério da
NVIDIA, assim como os termos e condições do Programa, podem ser atualizados
a qualquer momento e periodicamente pela NVIDIA. Você fica responsável por
analisar periodicamente esses termos e condições, que estarão disponíveis com
seu representante de vendas. Sua participação contínua no Programa implica na
aceitação de todos os termos e condições em vigor.

9.

A participação no Programa NVIDIA PartnerForce não garante o direito de receber
os benefícios do programa. O critério para determinar quem tem direito a tais
benefícios é exclusivo da NVIDIA.

10.

Todas as informações fornecidas a você pela NVIDIA em função deste programa
serão consideradas informações sigilosas da NVIDIA. Exceto se autorizado de
outra forma neste Contrato, você não deve divulgar as informações sigilosas da
NVIDIA a terceiros sem autorização prévia por escrito da NVIDIA e dever manter
essas informações tão sigilosas quanto as que utiliza para proteger suas próprias

informações, com um nível razoável de cuidado. As informações sigilosas da
NVIDIA não devem ser reproduzidas de nenhuma forma, exceto se necessárias
para a execução do objeto deste Contrato. Suas obrigações em relação às
informações sigilosas expiram cinco (5) anos após a data da última divulgação a
você.
11.

Ao participar do programa, você declara que aceita todas as leis, regras e
regulamentações oficiais federais, estaduais e municipais. Você não pode exportar
ou reexportar os Produtos sem observar as leis vigentes de controle de
exportações e sem obter todas as permissões e licenças necessárias.

12.

A NVIDIA se reserva o direito de rescindir este Contrato a qualquer momento por
não conformidade, justa causa ou não, que, de acordo com avaliação da NVIDIA, e
critério próprio, constituam motivo para a rescisão.

13.

Este Contrato será regido pela legislação do Estado da Califórnia sem a
possibilidade de escolha de princípios legais que possam resultar na aplicação de
leis de outro estado. Todas as disputas originadas deste Contrato estarão sujeitas
à jurisdição exclusiva dos tribunais estaduais e federais localizados no condado de
Santa Clara, estado da Califórnia, e as partes concordam e se sujeitam à jurisdição
pessoal, exclusiva e do local desses tribunais. A Convenção das Nações Unidas
sobre Contratos para Vendas Internacionais de Produtos não se aplica a este
Contrato.

14.

Este Contrato constitui o acordo integral entre as partes em relação a seu objeto e
substitui todos os acordos, entendimentos e comunicações anteriores, escritas ou
orais. Qualquer concessão relativa a qualquer disposição deste Contrato deve ser
autorizada por escrito e executada pelos representantes autorizados de cada
parte. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida ou
legalmente inexigível por um tribunal de jurisdição competente, será considerada
em separado e à parte do resto do Contrato e as demais disposições
permanecerão integralmente válidas e exigíveis. Os termos de qualquer pedido de
compra ou documento semelhante enviado por você não terá nenhum efeito sobre
as disposições deste Contrato.

15.

AO ENVIAR INFORMAÇÕES PESSOAIS ATRAVÉS DESTE PROGRAMA, VOCÊ
CONCORDA EXPRESSAMENTE COM A COLETA, O USO E O
PROCESSAMENTO DESSAS INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A POLÍTICA
DE PRIVACIDADE DA NVIDIA LOCALIZADA EM HTTP://WWW.NVIDIA.COM.
SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS PODEM SER PROCESSADAS NO PAÍS NO
QUAL FORAM COLETADAS E NOS ESTADOS UNIDOS. AS LEIS DOS
ESTADOS UNIDOS RELATIVAS AO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES
PESSOAIS PODEM SER MENOS RÍGIDAS DO QUE AS LEIS DE SEU PAÍS.

