Termos adicionais de uso do Acrobat.com
Última atualização em 18 de junho de 2014. Substitui a versão de 2 de maio de 2013 em sua totalidade.
SERVIÇOS ON-LINE DA ADOBE DISPONIBILIZADOS EM ACROBAT.COM TERMOS ADICIONAIS DE USO
Os termos em letra maiúscula destes Termos adicionais são definidos conforme estabelecido nos Termos de uso
gerais da Adobe (“Termos”) ou nestes Termos adicionais.
1. Definições.
1.1 “FormsCentral Solution” significa um site ou outra oferta que você desenvolve para um cliente que (a) utilize
o FormsCentral; (b) adicione funcionalidade material ao FormsCentral; e (c) não concorra com os Serviços.
1.2 “Informações” significa informações de identificação pessoal.
1.3 “Participante” significa um terceiro que interage com os Serviços como resultado da relação ou ligação deste
terceiro com você.
2. Uso dos Serviços.
2.1 Autoridade para usar os Serviços. Você declara e garante ter todo o direito, autoridade e poder necessários
para participar destes Termos adicionais e para realizar os atos exigidos de você.
2.2 Uso em nome de terceiros. Você pode criar e manter uma Solução FormsCentral que pode ser oferecida aos
seus clientes, desde que concorde que (a) você é o único responsável por manter a confidencialidade de
quaisquer credenciais de autenticação não públicas associadas ao seu uso ou ao uso do seu cliente dos Serviços
ou de qualquer Solução FormsCentral; (b) você é o único responsável por manter um número suficiente de
licenças para os Serviços para dar suporte à sua Solução FormsCentral; e (c) você irá notificar prontamente a
equipe de suporte ao cliente sobre qualquer possível uso indevido da sua conta ou credenciais de autenticação
ou daqueles dos seus clientes ou qualquer incidente de segurança relacionado aos Serviços. Para fins de clareza,
se uma das suas Soluções FormsCentral incluir o direito para o seu cliente de permitir que vários usuários
acessem a Solução FormsCentral, você deve obter licenças suficientes para cobrir esses usuários.
3. Vigência e rescisão.
3.1 Estes Termos adicionais continuarão a ser aplicados até que sejam terminados por você ou pela Adobe,
conforme estabelecido nos Termos. Além dos motivos pelos quais a Adobe possa revogar estes Termos
adicionais com você, conforme estabelecido nos Termos, a Adobe pode revogar estes Termos adicionais caso
sua conta de Serviços seja usada por terceiros.
3.2 Além das seções estabelecidas na seção 10.4 dos Termos, as seguintes seções destes Termos adicionais irão
permanecer em vigor após o vencimento ou a rescisão destes Termos adicionais: 1, 3.2, 4 e 7.
4. Informações dos participantes.
4.1 Suas Responsabilidades com relação às Informações dos participantes. Assim como ocorre entre a Adobe e
você, você tem total responsabilidade por todas e quaisquer Informações dos participantes usadas e enviadas de
forma relacionada aos Serviços; a Adobe não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Você cumprirá todos
os regulamentos e leis de proteção de dados e de privacidade aplicáveis às Informações dos participantes. Você
deve obter e manter o consentimento de Participantes (a) para seu acesso, uso ou divulgação de Informações de
participantes e (b) para que a Adobe lhe forneça as ferramentas para executar as ações descritas neste
instrumento. Você deve obter dos Participantes quaisquer autorizações necessárias para permitir que a Adobe

forneça os Serviços. Você deverá defender, indenizar e isentar a Adobe de qualquer reivindicação, ação ou
processo contra a Adobe movido por um Participante com relação a quaisquer atos ou omissões referentes a
tais Informações dos participantes.
4.2 Informações confidenciais dos Participantes. Além das responsabilidades estabelecidas na seção 4.1 (Suas
responsabilidades com relação às Informações dos Participantes), você declara e concorda sobretudo que:
(a) é o único responsável por sua conformidade com a lei de proteção à privacidade infantil on-line – COPPA
(Children’s Online Privacy Protection Act) de 1998, incluindo, entre outros, a obtenção de autorização dos pais
para coletar e usar informações de pessoas com menos de treze (13) anos para fins relacionados ao uso dos
Serviços por você e pelos Participantes;
(b) que a Adobe (i) ao fornecer e disponibilizar os Serviços, não está agindo em seu nome como Parceira
comercial ou subcontratada, tendo em vista o uso, definição ou descrição de tais termos na lei de portabilidade
e responsabilidade dos seguros-saúde – HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996 e
suas alterações e emendas; e (ii) está em plena conformidade com os termos de privacidade e segurança
descritos nestes Termos adicionais;
(c) que você é responsável exclusivo por sua conformidade com a HIPAA, com relação às Informações
Protegidas sobre Saúde (conforme a definição deste termo na HIPAA, as disposições sobre tecnologia da
informação de saúde para saúde clínica e econômica – HITECH (Health Information Technology for Economic
and Clinical Health) da lei americana sobre recuperação e reinvestimento (American Recovery and
Reinvestment Act) de 2009 e os regulamentos promulgados sob estas, conforme ocasionais emendas) obtidas
ou usadas por você e pelos Participantes de forma relacionada ao uso dos Serviços; e
(d) que você é responsável exclusivo por sua conformidade com quaisquer leis e regulamentos de proteção e
privacidade de dados aplicáveis às outras informações confidenciais, incluindo, entre outros, números da
previdência social, números de cartão de crédito, números da carteira de habilitação e informações da conta
bancária obtidos ou usados por você e pelos Participantes de forma relacionada aos Serviços.
4.3 E-mails para os Participantes. Geralmente os e-mails relacionados aos Serviços são enviados aos
Participantes por você, não pela Adobe. Por isso, mesmo que alguns Participantes tenham optado por não
receber comunicados da Adobe, eles podem receber alguns e-mails relativos aos Serviços enviados por você.
Além disso, se aplicável, a Adobe pode enviar e-mails aos Participantes em seu nome como sua agente, sob seu
pedido e por você. Você é o único responsável por tais e-mails e pelo conteúdo deles.
5. Termos específicos do Serviço.
Os termos desta seção 5 são aplicáveis somente aos Serviços, ofertas ou softwares da Adobe dispostos a seguir,
e caso apropriados. A despeito de qualquer disposição contrária neste instrumento, no caso de conflito entre os
termos desta seção 5 e quaisquer outros termos e condições dos Termos adicionais, os termos desta seção 5
prevalecerão, mas somente no decorrer de tal conflito.
5.1 Serviços da Web do Acrobat.com. Esta seção 5.1 (Serviços da Web do Acrobat.com) é aplicável a você
somente caso você seja um desenvolvedor que acessa as versões pré-lançamento das APIs do Acrobat.com
eventualmente disponibilizadas pela Adobe com relação ao Acrobat.com (“Serviços da Web”).
5.1.1 Licença para serviços da Web. Sujeita aos termos e às condições destes Termos adicionais, a Adobe
concede a você uma licença limitada, não revogável, exclusiva, intransferível para (a) visualizar a documentação
disponibilizada pela Adobe na página de Serviços da Web, atualmente em
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dev_br (“Documentação dos serviços da Web”), e (b) ativar e usar os
Serviços da Web de acordo com a Documentação dos serviços da Web e estes Termos adicionais. A Adobe pode
rescindir as licenças concedidas nesta seção 5.1.1 (Licença para serviços da Web) a qualquer momento, segundo
seus próprios critérios. A Adobe se reserva todos os direitos não concedidos abaixo de forma expressa.

5.1.2 Suas declarações e garantias relacionadas ao uso dos Serviços da Web e da Documentação dos serviços da
Web. Além de outras declarações e garantias estabelecidas nestes Termos adicionais, você declara e garante o
seguinte:
(a) Você exibirá de forma destacada o seguinte aviso no aplicativo de seu site que ativa os Serviços da Web
(“Seu Aplicativo”): “Powered by Acrobat.com” (“Aviso”). Você garantirá que qualquer terceiro que acesse e use
Seu Aplicativo (“Visitantes”) possa acessar de forma conveniente o URL https://acrobat.com a partir do Seu
Aplicativo. O nome “Adobe” (“Marca Registrada”) é uma marca registrada da Adobe e você declara que seu uso
da Marca Registrada não concederá a você nenhum direito, propriedade ou interesse sobre a Marca Registrada
e você não irá declarar que tem este direito. Você irá exibir o Aviso conforme as diretrizes de marca registrada
da Adobe, atualmente localizadas em http://www.adobe.com/go/TMGuidelines_br. Caso a Adobe acredite que
você não atendeu a tais diretrizes de marca registrada, ela se reserva o direito de exigir que você modifique
imediatamente o uso do Aviso de forma a cumprir esta seção 5.1.2(a) ou para encerrar tal uso;
(b) Você irá exibir uma política de privacidade ou exibir de outra forma, no rodapé de cada página do Seu
Aplicativo, informações sobre como você coleta, usa, armazena e divulga os dados e as Informações coletadas
de Visitantes, incluindo o aviso, quando aplicável, de que os terceiros (incluindo anunciantes) podem fornecer
conteúdo e/ou anúncios e coletar informações diretamente dos Visitantes, e podem colocar ou identificar
cookies nos navegadores dos Visitantes;
(c) Você não tentará ocultar ou adulterar sua identidade ou a identidade do Seu Aplicativo quando solicitar
autorização da Adobe para usar os Serviços da Web ou a Documentação dos serviços da Web;
(d) Você solicitará que os Visitantes criem uma conta no Acrobat.com antes de usar Seu Aplicativo;
(e) Você não irá armazenar conteúdo do Visitante em sua conta do Acrobat.com em nome de nenhum
Visitante; e
(f) Você não irá vender, arrendar ou sublicenciar os Serviços da Web ou a Documentação dos serviços da Web
nem obter acesso para receber rendimento do uso ou do fornecimento de Serviços da Web ou da
Documentação dos serviços da Web, seja para benefício comercial direto, lucro monetário ou outra forma, a não
ser que obtenha o consentimento prévio por escrito da Adobe, da maneira estabelecida na seção 5.1.3
(Aplicativos de desenvolvedores comerciais).
5.1.3 Aplicativos de desenvolvedores comerciais. Caso pretenda usar a Documentação dos serviços da Web e/ou
os Serviços da Web de uma forma que possa violar a seção 5.1.2(f) destes Termos adicionais, você pode estar
sujeito à rescisão imediata das licenças aqui concedidas pela Adobe. Porém, você pode solicitar a permissão da
Adobe para isenção da seção 5.1.2(f) entrando em contato com a Adobe em developer@acrobat.com. Forneça
uma descrição detalhada do Seu Aplicativo e seu uso pretendido dos Serviços da Web e da Documentação dos
serviços da Web. A Adobe analisará estas solicitações caso a caso, e poderá fornecer uma isenção por escrito da
seção 5.1.2(f) conforme critérios próprios. Caso a Adobe conceda a isenção da seção 5.1.2(f), tal isenção pode
estar sujeita à conformidade com requisitos adicionais estabelecidos pela Adobe.
5.2 Ofertas de grupo. Esta Seção 5.2 (Ofertas de grupo) se aplica a você somente se você tiver obtido uma ou
mais assinaturas de Serviços (independentemente de estar em um Programa promocional – conforme definido
abaixo – ou de outra forma) para indivíduos de terceiro ou de indivíduos de terceiro (“Oferta de grupo”).
5.2.1 Informações de terceiros. Caso tenha obtido uma assinatura do Serviço em benefício de terceiros, você
declara e garante possuir todos os direitos e permissões necessários para fornecer quaisquer informações de tais
terceiros à Adobe; além disso, você irá defender, indenizar e isentar a Adobe de qualquer reivindicação, ação ou
processo executado por tais terceiros com relação a qualquer ato ou omissão referente às Informações destes
terceiros.
5.2.2 Uso de grupo. Ao obter uma assinatura dos Serviços para um terceiro, você compreende que o conteúdo e
as áreas de trabalho contidos na conta de Serviços de tal terceiro não poderão ser excluídos ao final de tal
assinatura dos Serviços feita através de uma Oferta de grupo. Você é o único responsável por garantir que o
terceiro em questão exclua todos os conteúdos e áreas de trabalho pertencentes a você da conta de Serviços
dele.

5.3 Uso promocional dos Serviços. Esta seção 5.3 (Uso promocional dos Serviços) aplica-se a você somente se a
Adobe tiver lhe concedido privilégios especiais de acesso aos Serviços sob um programa especial (cada um, um
“Programa promocional”).
5.3.1 Programa promocional. Além do disposto em outros termos destes Termos adicionais, como usuário dos
Serviços em um Programa promocional, seu direito de acessar e usar os Serviços em um Programa promocional
está limitado conforme o disposto no comunicado por e-mail feito a você pela Adobe, reconhecendo seu direito
de usar os Serviços em um Programa promocional, ou de outra forma disposta pela Adobe no momento da sua
inscrição em um Programa promocional (cada um, um “Comunicado de programa promocional”). Os Programas
promocionais podem ser oferecidos pela Adobe posteriormente com características e recursos diferentes,
mediante o pagamento de uma taxa, ou não serem oferecidos de nenhuma forma, de acordo com a
determinação da Adobe a seu critério exclusivo.
5.3.2 Rescisão de um Programa promocional. Seu direito de usar os Serviços em um Programa promocional será
imediatamente encerrado no fim do período limitado concedido em um Comunicado de programa
promocional. Além disso, a Adobe se reserva o direito, por qualquer motivo, exclusivamente a seu critério e sem
notificação prévia, de cancelar ou suspender qualquer Programa promocional ou seu uso dos Serviços em um
Programa promocional. Seus direitos e os direitos dos Participantes ao acesso do conteúdo enviado à sua conta
e processado pelos Serviços em um Programa promocional podem ser imediatamente alterados ou rescindidos,
conforme aplicável, mediante a rescisão do seu direito de usar os Serviços em um Programa promocional.
5.4 Adobe SendNow e Adobe Send. Ao enviar um arquivo usando o SendNow ou Adobe Send, o arquivo é
transferido automaticamente por upload para o servidor da Adobe e a Adobe notifica seus destinatários (ou seja,
Participantes) quando tal arquivo estiver pronto para acesso e/ou download. Seus destinatários podem acessar
e/ou fazer download do arquivo clicando em um link no e-mail que a Adobe envia a eles. A Adobe pode coletar
informações referentes ao recebimento e uso de um arquivo SendNow ou Adobe Send por um destinatário, e
pode compartilhar tais informações com você. É de sua exclusiva responsabilidade notificar os destinatários
sobre tal coleta e compartilhamento de informações.
5.5 Serviços de assinatura. Esta seção 5.5 (Serviços de assinatura) se aplica somente caso você seja o comprador
de uma assinatura para uso de uma funcionalidade adicional dos Serviços, conforme a opção de assinatura para
a qual você se inscreveu (“Serviços de assinatura”).
5.5.1 Rescisão por parte da Adobe. Além dos direitos que a Adobe retém na seção 3 dos Termos adicionais de
modificar ou encerrar os Serviços de assinatura, sua conta de Serviços, estes Termos adicionais ou estes Termos
de serviços de assinatura, a Adobe também pode, a qualquer momento, sob certas circunstâncias e sem aviso
prévio, encerrar ou suspender imediatamente toda ou parte da sua conta e/ou acesso aos Serviços de assinatura
e estes Termos de serviços de assinatura, se você deixar de pagar qualquer taxa dos Serviços de assinatura
devidas por você. Qualquer rescisão ou suspensão descrita nesta seção 5.5.1 (Rescisão por parte da Adobe)
poderá ser realizada pela Adobe, exclusivamente a seu critério, sem nenhum reembolso de quaisquer taxas ou
valores de Serviços de assinatura pré-pagos, e a Adobe não será responsabilizada por você nem por terceiros
por qualquer dano resultante ou proveniente de tal rescisão ou suspensão de sua conta e/ou do seu acesso aos
Serviços de assinatura.
5.5.2 Restauração da conta. Exceto caso você incorra em violação significativa dos Termos adicionais, conforme
determinado pela Adobe por critérios próprios, você pode voltar a assinar os Serviços de assinatura a qualquer
momento após o encerramento da sua conta dos Serviços de assinatura.
5.6 Adobe FormsCentral. Como parte dos Serviços, a Adobe pode enviar informações (incluindo as Informações)
fornecidas à Adobe por você e/ou pelos Participantes a provedores de pagamento terceirizados, como o PayPal
Inc. (ou seja, Sites Vinculados), visando facilitar o pagamento de produtos e/ou serviços. Os dados enviados
abrangem, dentre outros, informações (incluindo Informações) para configurar sua conta e/ou a conta do
Participante em um Site vinculado; e/ou informações previamente fornecidas, normalmente solicitadas para a
aquisição de produtos e/ou serviços por meio do Site vinculado.
5.7 Serviços Adobe Acrobat.com. A Adobe varre qualquer conteúdo que você disponibilize aos Serviços para
ajudar a fornecer os Serviços (por exemplo, para permitir pesquisas de texto completo do seu conteúdo). Como

parte dos Serviços, a Adobe também coleta informações sobre como você interage com o conteúdo e agrega
essas informações com dados comportamentais similares de outros usuários (“Dados comportamentais
agregados”). Esses Dados comportamentais agregados não estão vinculados a nenhuma informação de
identificação pessoal e não podem ser vinculados a você ou ao seu conteúdo. A Adobe usa esses Dados
comportamentais agregados para fornecer e melhorar os Serviços e outros produtos e serviços Adobe.
Ao disponibilizar seu conteúdo aos Serviços, você concorda e consente com a varredura pela Adobe do seu
conteúdo e a coleta, processamento e uso dos Dados comportamentais agregados, tanto para fornecer quanto
para melhorar os Serviços e outros produtos e serviços da Adobe.
6. Educação e uso escolar.
Se você for um professor, uma escola ou uma instituição de ensino, você concordará que (a) você, e não a
Adobe, é totalmente responsável pela conformidade com o COPPA, incluindo, mas a ela não se limitando, a
obtenção do consentimento parental confirmável referente à coleta de informações pessoais (Informações) dos
alunos, como parte do fornecimento ou uso dos Serviços; (b) qualquer coleta de informações pessoais
(Informações) do aluno por você com os Serviços seja feita exclusivamente para uso e benefício da escola; e
(c) fornecerá aos pais informações sobre as práticas de coleta, uso e divulgação da Adobe, as quais poderão ser
encontradas nestes Termos adicionais e na Política de privacidade On-line da Adobe em
http://www.adobe.com/go/privacy_br (ou qualquer site que o substitua) na Política de uso aceitável da sua
escola.
7. ISENÇÃO DE GARANTIAS.
Além das garantias renunciadas nos Termos, a Adobe não oferece nenhuma declaração, compromisso ou
garantia (a) de que quaisquer serviços ou software similares aos Serviços ou Software serão oferecidos para
uso comercial; e (b) sobre quaisquer informações (incluindo, dentre outras, informações dos Participantes)
obtidas ou usadas em conexão com o uso dos Serviços por você e os Participantes.
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