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ANEXO DO VMWARE CLOUD SERVICES 

Ú ltima atualização: 16 de junho de 2022 

Este Anexo de Serviços em nuvem aos Termos Gerais será aplicável se o Cliente adquirir Serviços em Nuvem. 

1. SERVIÇOS EM NUVEM.  

1.1. O Cliente pode usar um Serviço em Nuvem pelo Prazo de Assinatura em conformidade com o Contrato e o Guia de 
Serviços em Nuvem. A VMware fornecerá o Serviço em Nuvem em conformidade com o Contrato de Nível de Serviço. 

1.2. Se o Serviço em Nuvem incluir um direito ao Software, esse Software estará sujeito ao Anexo de Software. 

2. USO ACEITÁVEL. 

2.1. O Cliente não deve usar o Serviço em Nuvem: (a) de uma forma proibida por lei ou que possa causar violação da lei; 
(b) para violar os direitos de outros; (c) para tentar obter acesso não autorizado a, testar a vulnerabilidade ou 
interromper qualquer Serviço, dispositivo, dados, conta ou rede; (d) para distribuir spam ou malware; (e) de uma 
forma que possa causar danos ou prejudicar o uso do Serviço por qualquer pessoa; (f) de uma forma destinada a 
contornar limitações técnicas, cálculo de taxas recorrentes ou limites de uso do Serviço; ou (g) para Atividades de 
Alto Risco.  

2.2. O Cliente não deve carregar nenhum conteúdo que: (a) possa criar um risco de danos a qualquer pessoa ou 
propriedade; (b) possa constituir ou contribuir para um crime ou ato ilícito; (c) seja ilegal, ilícito, prejudicial, 
pornográfico, difamatório, infrinja ou invada a privacidade pessoal ou os direitos de publicidade; (d) o Cliente não 
tenha o direito de carregar; (e) informações sujeitas à HIPAA (a menos que o Cliente tenha assinado um acordo de 
associação comercial com a VMware); (f) exija uma licença de exportação ou esteja restrito pelas leis de controle de 
exportação aplicáveis; (g) deva estar classificado ou listado na lista de Munições dos Estados Unidos ou lista 
semelhante publicada para a jurisdição em que o centro de dados aplicável esteja localizado; (h) contenha dados 
relacionados ao ITAR; ou (i) seja de outra forma proibido no Contrato.  

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA. 

3.1. A VMware deve implementar e manter medidas de segurança técnica e organizacional adequadas, concebidas para 
proteger a confidencialidade, integridade e segurança do Conteúdo do Cliente. A VMware não deve acessar ou 
divulgar o Conteúdo do Cliente, exceto se necessário para fornecer o Serviço em Nuvem, descrito nas Notas 
específicas da Oferta ou conforme descrito na seção 9.4 dos Termos Gerais (Divulgações Obrigatórias). Carregar o 
Conteúdo do Cliente para o Serviço em Nuvem não é uma divulgação do Conteúdo do Cliente para a VMware. 

3.2. O Cliente deve: (a) tomar medidas adequadas para proteger o Conteúdo do Cliente; (b) fornecer quaisquer 
notificações necessárias e obter quaisquer consentimentos exigidos por lei dos Usuários do Cliente; (c) notificar a 
VMware o mais rápido possível se o Cliente acreditar que sua conta foi comprometida; e (d) cooperar de forma 
razoável com a VMware para resolver problemas relacionados ao uso do Serviço em Nuvem pelo Cliente. O Cliente 
é responsável por garantir que o Serviço em Nuvem seja adequado ao uso pretendido pelo Cliente. O Cliente é 
responsável por qualquer uso da Oferta de Serviço que ocorra sob suas Credenciais de Login.  

4. MODIFICAÇÕ ES E FIM DA DISPONIBILIDADE. 

4.1. A VMware pode fazer modificações comercialmente razoáveis no Serviço em Nuvem, no Guia de Serviços em Nuvem 
ou no Contrato de Nível de Serviço. Quaisquer alterações entrarão em vigor na data publicada.  

4.2. Se a VMware fizer uma alteração que tenha um impacto material e prejudicial no uso de um Serviço em Nuvem pelo 
Cliente, a VMware deverá notificar o Cliente antes da data efetiva dessa alteração. O Cliente terá 30 dias após a data 
dessa notificação para rescindir seu direito ao Serviço em Nuvem. O Cliente pode rescindir seu direito ao Serviço em 
Nuvem de acordo com esta seção 4.2 fornecendo uma notificação à VMware informando a data de rescisão efetiva. 
Antes de encerrar a disponibilidade de um Serviço em Nuvem, a VMware deve fornecer uma notificação prévia com 
pelo menos seis meses de antecedência.  

4.3. O Cliente é responsável por todas as remunerações incorridas antes da data efetiva de rescisão ou fim da 
disponibilidade do Serviço em Nuvem. A VMware reembolsará todas os valores pré-pagos, proporcionalmente, a 
partir da data efetiva de rescisão ou do fim da disponibilidade.  
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5. SOLICITAÇÕ ES DE SUPORTE. A VMware fornecerá Serviços de Suporte para os Serviços em Nuvem de acordo com 
as políticas de suporte disponíveis em www.vmware.com/br/support/policies.html. A VMware pode exigir acesso 
limitado à instância do Serviço em Nuvem do Cliente para responder às solicitações de suporte do Cliente. 

6. EXCLUSÃO DE DADOS. A exclusão do Conteúdo do Cliente na expiração ou rescisão do direito do Cliente ao Serviço 
em Nuvem ocorrerá conforme especificado no Guia de Serviços em Nuvem. O Cliente é responsável por assegurar 
que tenha as cópias necessárias do Conteúdo do Cliente antes da expiração ou rescisão. 

7. DEFINIÇÕ ES 

Atividades de Alto Risco significa cargas de trabalho ou aplicações relacionadas a atividades em que uma falha possa 
levar a lesões pessoais, morte ou danos ambientais, incluindo o controle de aeronaves ou outros modos de 
transporte de massa, instalações nucleares ou químicas, sistemas de suporte de vida, equipamentos médicos 
implantáveis, veículos motorizados, sistemas de armamento, ou qualquer cenário semelhante. 

HIPAA significa a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde dos Estados Unidos de 1996, 
conforme alterada e complementada, e os regulamentos emitidos no âmbito dessa Lei. 

https://www.vmware.com/br/support/policies.html

