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CONTRATO DO VERITAS PARTNER FORCE PROGRAM 
 
A Veritas Technologies LLC e/ou suas subsidiárias ("Veritas") concordam em participar deste 
Contrato do Veritas Partner Force Program ("Contrato") com você como um indivíduo, 
empresa ou entidade legal ("Você(s)", "Seu(s)"e "Sua(s)") que será autorizado(a) como um(a) 
afiliado(a) do Veritas Partner Force Program ("VPF"), somente sob a condição de que você 
aceite todos os termos deste Contrato, sujeito à confirmação de que a Veritas aceita Você no 
VPF. Essa aceitação deverá preceder, acompanhar ou seguir a Sua execução deste Contrato. 
A entidade da Veritas que faz parte deste Contrato será definida pela Sua localização, conforme 
as regras a seguir: "Veritas" significa Veritas Technologies LLC se Você estiver no continente 
americano ou na Tailândia; Veritas Canada Ltd. se Você estiver localizado no Canadá; Veritas 
Storage (Ireland) Limited se Você estiver localizado na Europa, no Oriente Médio ou na África; 
Veritas Technologies (Japan) LLC se Você estiver no Japão; Veritas Technologies (Beijing) Co. Ltd. 
se Você estiver localizado na República Popular da China; Veritas (Australia) Pty Ltd se Você 
estiver na Austrália, Nova Zelândia ou em ilhas do Pacífico; e Veritas Storage (Singapore) Pte. 
Ltd. se Você estiver em qualquer outro país da Ásia-Pacífico. Observe que a Veritas reserva-se 
o direito de alterar a entidade da Veritas que participará deste Contrato através de um aviso 
emitido a Você conforme descrito neste Contrato. 
1.  Introdução. Leia cuidadosamente os termos e condições deste Contrato. Este documento 
é um contrato legal e executável celebrado entre Você e a Veritas. Ao clicar no botão "Concordo" 
ou indicar de qualquer outra forma seu consentimento e reconhecimento eletronicamente, 
representando-se como um afiliado do Veritas Partner Force Program, solicitando ou recebendo 
qualquer benefício pelo VPF e por este Contrato, Você concorda com estes termos e condições. 
Caso não concorde com estes termos e condições, clique no botão "Não concordo" ou "Não", 
ou indique Sua recusa de alguma forma, desconecte-se deste site, não se represente como afiliado 
do VPF e não solicite nem aceite benefício algum do VPF. 
Este Contrato, incluindo o Guia do Programa e todos os termos suplementares aplicáveis, controla a Sua 
afiliação ao VPF. O objetivo deste Contrato é definir os termos através dos quais Você e a Veritas (cada 
um considerado uma "Parte" ou, coletivamente, "Partes") conduzem o nosso relacionamento e cumprem 
com nossos respectivos compromissos em relação ao VPF e conforme definidos no então em vigor Guia do 
Programa e em quaisquer suplementos aplicáveis, conforme atualizados periodicamente pela Veritas. O Veritas 
Partner Force Program tem a intenção de facilitar o uso de ferramentas de vendas, recursos, treinamento 
em produtos, bem como oferecer benefícios e comunicações às empresas comprometidas com a venda, 
o licenciamento e/ou a recomendação e o suporte de hardware, software ou soluções de serviços da Veritas 
("Oferta" ou "Ofertas") para uso empresarial, conforme aprovado pela Veritas.  
2.  A revenda de ofertas não está autorizada. Este Contrato não autoriza a Sua solicitação direta 
de pedidos da Veritas e/ou a Sua distribuição ou revenda de Ofertas. Tal distribuição ou revenda deverá 
corresponder a um contrato separado de revendedor, distribuidor ou outro contrato comercial entre Você 
e a Veritas ("Outro Contrato Comercial") ou entre Você e um Distribuidor autorizado da Veritas.  

3. Guia do Programa e outros suplementos do programa, resumos de benefícios 
financeiros.  

a. Guia do Programa e outros suplementos do programa. O "Guia do Programa" 
significa as informações então atuais designadas no site público da Veritas e/ou site então atual de parceiros 
da Veritas (conhecido como "PartnerNet" e disponível atualmente em https://partnernet.veritas.com, 
ou portal sucessor) que descrevem os requisitos e benefícios do Veritas Partner Force Program. 
"Suplementos" significam outras documentações suplementares do programa fornecidas pela Veritas e que 
fazem referência ao Guia do Programa ou a este Contrato. O Guia do Programa publicado contém os termos 
básicos globais do VPF. O Guia do Programa e/ou Suplementos poderão, também a critério da Veritas, incluir 
informações, requisitos e benefícios adicionais ou diferentes do programa, específicos do setor, das Ofertas 
ou da regiões, publicados separadamente para Você através do PartnerNet ou comunicados de outra forma 
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a Você, periodicamente, pela Veritas. O Guia do Programa e os Suplementos são incorporados a este Contrato 
através desta referência. Sujeitos à Seção 8, os termos do Suplemento, do Guia do Programa e deste 
Contrato controlarão, nessa ordem de preferência, quaisquer conflitos de termos entre tais documentos.  

b.  Resumos de Benefícios Financeiros. Dependendo da categoria e do nível de Sua parceria, 
Você poderá estar qualificado a receber benefícios financeiros específicos do VPF (cada um deles é referido 
como "Benefício Financeiro" ou "Benefício"). A Veritas pode designar certos Suplementos como "Resumos 
de Benefícios Financeiros" no Guia do Programa e/ou no PartnerNet. Cada "Resumo de Benefício Financeiro" 
descreve um Benefício específico, os respectivos critérios de qualificação e termos globais para o(s) respectivo(s) 
Benefício(s). Os Resumos de Benefícios Financeiros também podem incluir informações de programa adicionais 
ou diferentes específicos a cada região, publicadas separadamente no PartnerNet ou conforme o notificado 
periódico da Veritas. Consulte os Resumos de Benefícios Financeiros e outros suplementos para saber os critérios 
que devem ser atendidos e mantidos por Você para se tornar um Parceiro Qualificado com acesso a Benefícios 
Financeiros específicos.  
A Veritas pode modificar os termos do Benefício ou cancelar o(s) Benefício(s) conforme descrito no respectivo 
Guia do Programa e/ou nos Suplementos. Se um Benefício específico for encerrado por algum motivo, a Veritas 
será responsável apenas por pagar pelos Benefícios Financeiros já acumulados antes da data de encerramento. 
4.  PartnerNet. A Sua afiliação ao Veritas Partner Force Program concede a Você acesso ao PartnerNet, 
ou ao portal sucessor, que é (juntamente com todas as senhas ou códigos de acesso relacionados 
fornecidos pela Veritas) considerado como Informação Confidencial e não deverá ser compartilhado ou 
acessado por nenhuma outra parte, inclusive Seus clientes. Você deverá indenizar a Veritas completamente 
por todos e quaisquer danos causados por Sua falha em manter a conformidade com esta cláusula.  
5.  Afiliação ao Programa, requisitos, verificações e auditorias. De acordo com os termos 
e condições deste Contrato, seu registro no VPF e a aceitação deste Contrato, e com a aceitação da Sua 
entrada no VPF pela Veritas, a Veritas aponta Você como um afiliado não exclusivo do VPF, na categoria 
e nível de parceria indicados a Você periodicamente pela Veritas. Como um afiliado ao VPF, Você deverá 
mostrar um suporte ativo às atividades de marketing e vendas da Veritas, indicar um contato para sempre 
receber material de marketing e comunicações para parceiros e sempre atender às condições e aos requisitos 
deste Contrato e de Sua categoria/nível de parceria, e manter a conformidade com todos os termos 
e condições suplementares dos benefícios do programa oferecidos pelo VPF, no qual Você é um recipiente 
de tais benefícios.  
A Veritas reserva-se o direito de, periodicamente, solicitar informações Suas para confirmar se Você está 
satisfazendo às condições e requisitos da afiliação. Você concorda em cooperar e auxiliar a Veritas em todas 
as consultas e investigações, bem como qualquer outro esforço de conformidade da Veritas relacionado 
à Sua atividade como parceiro da Veritas, e em atender a todas as solicitações de informações e de acesso 
razoáveis feitas pela Veritas, relevantes para a verificação de: (a) Sua conformidade com este Contrato, 
(b) Seu nível/categoria de parceria, (c) Suas atividades, incluindo revenda, em conexão com o Veritas 
Partner Force Program e (d) o uso que o Cliente faz das Ofertas da Veritas vendidas por Você. Uma vez por 
ano, ou mais frequentemente se a Veritas plausivelmente acreditar que o Parceiro não está em conformidade 
com os itens (a) a (d) estabelecidos acima, a Veritas poderá auditar o Parceiro para confirmar Sua conformidade, 
após 5 (cinco) dias úteis de aviso prévio por escrito. A Veritas, ou uma empresa de contabilidade pública 
independente aceita por ambas as partes, executará a auditoria durante o horário comercial do Parceiro, 
com o mínimo de interrupção às operações comerciais do Parceiro. Qualquer contrato de confidencialidade 
que o Parceiro exigir que a empresa de contabilidade pública cumpra não deverá impedir a divulgação dos 
resultados da auditoria para a Veritas. A Veritas deverá ser responsável pelos custos da auditoria, a menos 
que a auditoria revele que o Parceiro violou os termos do Contrato e, nesse caso, o Parceiro deverá pagar 
os custos razoáveis da auditoria. Todas as auditorias deverão estar de acordo com os procedimentos e as 
políticas de segurança razoáveis do Parceiro. 
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6.  Privacidade dos dados do cliente. "Dados do Cliente" significam toda e qualquer informação 
pertinente a, ou que identifique especificamente, um indivíduo de um dos clientes existentes ou potenciais 
da Veritas, independentemente de essa informação estar relacionada a um funcionário, prestador de serviços 
e/ou representante de tal cliente, e que pode ser fornecida durante a Sua afiliação ao VPF, incluindo, sem 
limitações, nomes, números de telefone, endereços de e-mail, informações financeiras, informações sobre 
pedidos e outras informações pessoais. Esses dados incluem os Dados do Cliente que poderão ser fornecidos 
(a) por Você à Veritas ou (b) a Você pela (ou em nome da) Veritas. No caso de Dados do Cliente fornecidos 
por Você à Veritas, a Veritas será o controlador dos dados ("Controlador dos Dados") dos Dados do Cliente 
e poderá usá-los para verificar Seu direito a benefícios no VPF e para gerenciar o relacionamento da Veritas 
com o Cliente em questão, incluindo a divulgação de tais Dados do Cliente para outro parceiro da Veritas se, 
de acordo com o julgamento sensato da Veritas, isso for necessário ou adequado para manter o relacionamento 
da Veritas com aquele Cliente, incluindo, sem limitação, em circunstâncias em que Você não desejar ou 
não puder dar continuidade a uma oportunidade dentro de um período razoável. Quando a Veritas fornecer 
Dados do Cliente a Você com o propósito de concretizar uma oportunidade específica, a Veritas será 
o Controlador de tais Dados do Cliente, e Você será o processador dos dados, podendo usar tais Dados do 
Cliente unicamente para concretizar a oportunidade em questão. Exceto para atender às Suas obrigações 
relacionadas à Sua afiliação ao Programa, e até a extensão estritamente necessária para tal, Você não deverá 
compartilhar, publicar, vender, comercializar, doar ou de qualquer outra forma usar, divulgar ou disseminar 
Dados do Cliente recebidos da Veritas, ou transferir tais Dados do Cliente de um país ou território para 
outro, sem o consentimento prévio, por escrito, da Veritas. Em locais em que o processamento dos dados 
pessoais fornecidos a Você neste Contrato está sujeito à Regulamentação geral de proteção de dados 
(União Europeia) 2016/679 ou a outras leis aplicáveis relacionadas ao processamento de dados pessoais 
e privacidade que possam existir na Área Econômica Europeia, Reino Unido ou Suíça, Você deve processar 
esses dados pessoais de acordo com os Termos de Processamento de Dados para Fornecedores da Veritas em 
https://www.veritas.com/privacy. 
Você declara e garante que seu conjunto, uso e divulgação dos Dados do Cliente à Veritas é consistente e 
está de acordo com este Contrato e que Você cumpre com todas as leis, normas, regulamentações e outros 
requisitos legais relacionados (a) à privacidade, segurança dos dados e proteção dos Dados Pessoais; e (b) 
ao Processamento de quaisquer Dados Pessoais. Você também declara e garante ter se comunicado com 
clientes potenciais e existentes, cujas informações Você fornece à Veritas através do VPF, que Você compartilha 
essas informações com a Veritas, incluindo parceiros de abastecimento e subcontratados da Veritas nos 
Estados Unidos ou em outros países nos quais as leis de proteção de dados possam ser menos rigorosas do que 
as da região onde eles estão situados (incluindo a União Europeia), bem como a intenção de seu processamento 
e transferência, e que Você obteve todos os consentimentos apropriados necessários para tal transferência 
e processamento. 
Você deverá proteger a integridade física e as condições de todas as Suas instalações em que os Dados do 
Cliente são mantidos, processados, armazenados ou arquivados. Você não deverá subcontratar nenhuma das 
Suas obrigações com respeito aos Dados do Cliente sem antes obter a aprovação, por escrito, da Veritas.  
Você notificará a Veritas imediatamente caso os Dados do Cliente sejam de alguma forma comprometidos, 
e cooperará e auxiliará a Veritas com diligência e bom senso para responder a solicitações e denúncias relativas 
a tal comprometimento, o que inclui, sem limitações, solicitações e denúncias feitas por clientes, funcionários, 
autoridades governamentais e regulamentares ou terceiros.  
Se Você desejar atualizar os Dados do Cliente que Você nos forneceu durante o período de Sua afiliação 
ao Programa, Você poderá fazê-lo por meio do PartnerNet. Caso tenha alguma dúvida, Você poderá nos 
contatar enviando um e-mail para privacy@veritas.com.  
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7. Precisão dos Dados e Privacidade dos Seus Dados. Todas as informações pessoais sobre 
Você e Seus funcionários, prestadores de serviços ou representantes fornecidas a nós durante o período 
do Seu relacionamento com a Veritas através do VPF, incluindo sem limitações, nomes, números de telefones, 
endereços de e-mail, informações financeiras e outras informações pessoais fornecidas durante a inscrição 
no Programa; participação no Programa e/ou acesso e recebimento de quaisquer benefícios do Programa 
serão processadas pela Veritas para conduzir nosso relacionamento e cumprir nossos compromissos respectivos 
em relação ao Veritas Partner Force Program, incluindo, sem limitações, o fornecimento de acesso ao portal, 
a emissão de avisos relacionados ao Contrato e o envio de informações a Você relacionadas a produtos, 
serviços e eventos da Veritas. A Veritas Technologies LLC, juntamente com suas subsidiárias, é uma organização 
mundial com sede nos Estados Unidos; Suas informações serão transferidas para os Estados Unidos 
e compartilhadas com afiliados ao grupo da Veritas em todo o mundo, com clientes e parceiros distribuidores 
atuais ou potenciais de soluções da Veritas e com provedores de serviços que atuam em nosso nome. 
Ao fornecer tais informações pessoais à Veritas, Você declara e garante que obteve todos os consentimentos 
apropriados necessários para tal transferência e processamento. A menos que seja indicado expressamente 
o contrário, as informações que solicitamos de Você são necessárias para o desempenho e a administração 
do Veritas Partner Force Program.  
Será Sua responsabilidade garantir que quaisquer informações pessoais fornecidas por Você, Seus funcionários, 
Seus prestadores de serviços e representantes sejam atuais, precisas e válidas. Qualquer falha na manutenção 
da precisão e validade das informações pessoais poderá impedir que Você use e receba adequadamente 
os benefícios do Programa. Se Você desejar atualizar Suas informações pessoais, poderá fazer isso pelo 
PartnerNet. Se Você tiver dúvidas sobre Sua privacidade, poderá entrar em contato conosco pelo e-mail 
privacy@veritas.com. Todas as informações pessoais fornecidas por Você serão mantidas pela Veritas pelo 
período que Você for membro ativo do VPF e subsequentemente de acordo com a política de retenção de 
dados da Veritas. 

8.  Interação com Outros Contratos Comerciais. As seguintes cláusulas de "a" a "g" se aplicam 
apenas quando Você NÃO possui Outro Contrato Comercial com a Veritas que trate do mesmo assunto, 
termos e condições no que se refere à afiliação, aos requisitos e benefícios do Veritas Partner Force Program. 

a.  Direitos de propriedade; Uso de marcas comerciais. As Ofertas da Veritas são 
disponibilizadas pela Veritas aos usuários finais de acordo com os termos e as condições que acompanham 
as Ofertas relevantes, incluindo a licença ou outros termos e condições incluídos com as Ofertas ou obtidos 
por download, ou emitidos após o cumprimento (coletivamente, "Termos do Usuário Final" aplicáveis). 
Você não (i) tomará medida alguma ou fará declaração ou garantia alguma que seja inconsistente com os 
Termos do Usuário Final ou com este Contrato, ou (ii) removerá, alterará ou ocultará copyright algum ou 
outros avisos de direitos proprietários contidos em qualquer Oferta da Veritas ou em outros materiais 
fornecidos para uso em conexão com uma Oferta. De acordo com este Contrato, a Veritas concede a Você 
o direito terminável não exclusivo de usar os seguintes nomes e marcas comerciais: "Veritas", os logotipos 
da Veritas para as Ofertas da Veritas, outras marcas conforme indicadas periodicamente pela Veritas e a 
designação e o logotipo do VPF aplicáveis ao Seu nível/categoria de parceria no VPF, caso aplicável, durante 
o período deste Contrato, somente em relação ao Seu marketing das Ofertas e/ou na Sua representação 
precisa do nível e da natureza da Sua participação no VPF. Você concorda em se submeter a todas as políticas 
de logotipo e marcas comerciais e diretrizes de uso pertinentes ao VPF, conforme modificadas periodicamente 
a critério único e exclusivo da Veritas. As orientações da Veritas, então em vigor, sobre o uso da marca 
comercial podem ser encontradas em: https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage. Além disso, 
Você concede à Veritas, por meio deste contrato, o direito, de forma não exclusiva, de usar Seus nomes 
e marcas comerciais, assim como os logotipos, durante o período deste Contrato, para fins de referência 
a Você como um afiliado ao VPF ou parceiro da Veritas. 
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b.  Propriedade. Nenhuma das Partes pagou qualquer quantia para o uso das marcas 
comerciais, dos logotipos, do copyright, das designações ou dos nomes comerciais da outra Parte, 
e nenhum trecho deste Contrato deverá outorgar a qualquer das Partes qualquer direito de participação 
nos referidos elementos. Você reconhece que a Veritas é proprietária e detentora de todos os copyrights 
e outros direitos de propriedade relativos às Ofertas da Veritas e concorda que, sob hipótese alguma 
durante ou após a vigência deste Contrato, declarará ou reivindicará qualquer direito de participação em, 
ou mesmo tomará qualquer medida que possa prejudicar a validade ou a exequibilidade de, qualquer marca 
comercial, nome comercial, copyright ou logotipo pertencente ou licenciado à Veritas; inclusive, mas não se 
limitando a, qualquer ato ou assistência a qualquer ato que possa violar, ou causar a violação de, qualquer 
direito de propriedade nas Ofertas, nomes ou marcas comerciais da Veritas. Você concorda em empregar 
esforços adequados para proteger os direitos proprietários da Veritas e cooperar, sem nenhum custo, com 
os esforços da Veritas para proteger os mencionados direitos de propriedade. Você concorda em notificar 
prontamente a Veritas de qualquer violação ou suspeita de violação dos direitos de propriedade da Veritas. 

c.  Confidencialidade. Durante a vigência deste Contrato, as Partes podem compartilhar 
segredos comerciais e informações confidenciais e proprietárias ("Informações Confidenciais"), que podem 
incluir, sem limitações, documentação de software, informações sobre clientes, preços, dados relacionados 
a práticas comerciais, propriedade intelectual, informações técnicas, ideias, documentação, experiência 
e processos. Todas as Informações Confidenciais devem permanecer propriedade exclusiva da Parte que 
as compartilhou e a Parte receptora não deve ter nenhum interesse ou direito quanto a essas Informações 
Confidenciais. Ambas as Partes concordam que todas as Informações Confidenciais serão mantidas 
confidencialmente, não serão divulgadas nem compartilhadas com terceiros e não serão usadas pela Parte 
receptora para qualquer outro fim a não ser o de realizar suas obrigações de acordo com este Contrato 
sem o consentimento expresso, por escrito, da Parte que as compartilha, de acordo com as Seções 6 e 7 acima. 
Esta seção não se aplicará a nenhuma informação ou nenhum material: (i) que esteja legitimamente no 
domínio público durante a divulgação à Parte receptora ou que entre no domínio público subsequentemente 
após a divulgação à Parte receptora; (ii) que esteja em poder, ou que seja do conhecimento, da Parte receptora 
antes do recebimento pela Parte divulgadora; (iii) que seja divulgado legitimamente à Parte receptora por outra 
pessoa e que não viole o direito de propriedade ou outros direitos da Parte divulgadora ou de nenhuma 
outra pessoa ou entidade; (iv) que seja desenvolvido independentemente pela Parte receptora ou (v) cuja 
divulgação seja exigida por lei, desde que a Parte solicitada a fazer tal divulgação faça todo o esforço possível 
para, de acordo com a lei aplicável, limitar o escopo e a natureza da divulgação exigida. Os termos e as condições 
desta Seção permanecem válidos mesmo após a expiração e o término deste Contrato. 

d.  Relacionamento entre as Partes. Você entende que, não obstante o uso dos termos 
"parceiro", ou "afiliado", Você deverá permanecer como um prestador de serviços independente, e que este 
Contrato de nenhuma forma cria uma parceria, um empreendimento conjunto, uma agência ou uma aliança 
entre as Partes ou nenhuma responsabilidade conjunta. Você não terá nem declarará ter qualquer tipo de 
poder, direito ou autoridade de responsabilizar a Veritas, ou de assumir ou criar qualquer tipo de obrigação 
ou responsabilidade, explícita ou implícita, em favor ou em nome da Veritas, salvo se expressamente previsto 
neste Contrato. 

e.  Indenização. Você deverá indenizar, exonerar de responsabilidade e, mediante solicitação 
da Veritas, defender a Veritas contra qualquer reivindicação, responsabilidade e despesa, incluindo, mas não 
se limitando a, custos judiciais e honorários advocatícios, decorrentes de Seus atos ou de Suas omissões, 
de Seus funcionários e agentes vinculados a este Contrato. 

f.  LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. Pela extensão máxima permitida pela lei 
aplicável e independentemente de qualquer correção aqui definida atender ou não ao seu objetivo 
essencial, em nenhum caso a Veritas ou seus licenciadores, revendedores, fornecedores ou 
agentes serão responsáveis junto a Você ou qualquer outra pessoa sob este Contrato ou de 
qualquer outra forma (I) por perda de lucro; inutilização; perda ou inutilização de dados; perda 
de reputação; interrupção dos negócios; perda de produção, receita, contratos ou economias 
previstas; ou perda de tempo da gerência ou dos funcionários; ou (II) por quaisquer danos 
incidentais, indiretos, especiais ou consequenciais, ou quaisquer e todos os outros danos ou perdas 



 

Confidencial da Veritas 
v. Abril de 2022 

similares que tenham resultado direta ou indiretamente deste Contrato ou do desempenho, 
desempenho defeituoso, falha no desempenho ou atraso no desempenho da Veritas de qualquer 
uma de suas obrigações com relação a este Contrato, ou como resultado deste Contrato, mesmo 
que a Veritas tenha conhecimento da probabilidade de tais danos. Exceto quando limitado pela 
lei aplicável, qualquer responsabilidade da Veritas perante Você nos termos deste Contrato 
será limitada aos valores pagos por Você à Veritas conforme este contrato ou US$ 1.000. Pela 
extensão máxima permitida pela lei aplicável, a Veritas se isenta de todas as garantias explícitas 
e implícitas em relação ao Veritas Partner Force Program e a todas as Ofertas da Veritas, 
incluindo as garantias de comerciabilidade, qualidade satisfatória e adequação a um fim específico. 
Nenhuma das Partes será responsável por pagamentos de desligamento de funcionários ou 
outros danos ou custos de qualquer natureza decorrentes da expiração ou término deste Contrato 
de acordo com os respectivos termos. Nada que esteja contido neste Contrato deverá excluir 
ou limitar a responsabilidade da Veritas para com você com relação à morte ou a ferimentos 
decorrentes de negligência ou por qualquer outra responsabilidade que não possa ser excluída 
ou limitada por lei.  

g.  Geral. Este Contrato é o acordo integral entre as partes em relação ao assunto deste 
documento. Este Contrato substitui quaisquer contratos e representações escritos e orais entre as partes 
sobre este tópico, incluindo promessas ou declarações verbais de funcionários de qualquer uma das partes 
que não sejam consistentes com este Contrato ou o Código de Conduta do Parceiro da Veritas. Qualquer 
modificação neste Contrato deverá ser feita por escrito e estar assinada por ambas as partes. A falha ou 
o atraso da Veritas em exercer qualquer um de seus direitos não representará a renúncia de tais direitos, 
a menos que sejam expressamente renunciados por escrito. Você não poderá atribuir este Contrato sem 
a aprovação prévia, por escrito, da Veritas. A Veritas poderá atribuir este Contrato a outras entidades 
corporativas da Veritas (incluindo entidades criadas após a data de vigência) a seu exclusivo critério. Este 
Contrato será regido e interpretado de acordo com cada uma das seguintes leis, respectivamente, 
independente de seus conflitos de cláusula legais: (a) as leis do Estado da Califórnia, se Você estiver na América 
do Norte, na América Latina ou na Tailândia; ou (b) as leis da Inglaterra, se Você estiver no Reino Unido, na 
Europa, no Oriente Médio ou na África; ou (c) as leis do Japão se Você estiver no Japão; ou (d) as leis da China 
se Você estiver na China, excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan, (e) as leis substantivas da ova Gales do Sul, 
Austrália, se Você estiver na Austrália, Nova Zelândia ou nas ilhas do Pacífico, ou (f) as leis de Cingapura, 
se Você estiver na Ásia-Pacífico. Você concorda que qualquer violação deste Contrato poderá resultar em dano 
irreparável à Veritas, para a qual os danos monetários poderão não ser suficientes, e que a Veritas terá direito 
de exigir indenização sem prejudicar nenhum outro direito ou ação corretiva que possa estar disponível 
à Veritas. Se um tribunal de justiça determinar a impossibilidade de execução de qualquer cláusula deste 
Contrato, as Partes concordam em substituir a cláusula ofensiva por uma cláusula executável que mais se 
aproxime da intenção e do efeito econômico da cláusula não executável. 

9. Conformidade. 
a.  Conformidade geral e de exportações. Você deverá cumprir com todas as leis, regras 

e regulamentações aplicáveis em conexão com Suas atividades de acordo com este Contrato. As Ofertas 
da Veritas estão sujeitas aos regulamentos dos EUA (incluindo, entre outros, os Regulamentos de Administração 
de Exportação do Departamento de Comércio dos EUA ("EAR") e o Office of Foreign Assets Control ("OFAC") 
dos EUA), União Europeia, Cingapura, e outros controles de exportação e regimes de sanções governamentais, 
e para os regulamentos de importação das jurisdições aplicáveis. São proibidas divergências contrárias às leis 
dos EUA ou outras leis aplicáveis às Ofertas da Veritas. Você concorda em cumprir todas as leis e regulamentos 
aplicáveis de controles de exportação e sanções econômicas. Você está proibido de exportar ou reexportar 
as Ofertas da Veritas: (i) para qualquer país ou região sob embargo ou sancionado, incluindo Cuba, Irã, Coreia 
do Norte, Síria e a Região da Crimeia da Ucrânia; (ii) para qualquer parte listada nas listas de Departamentos 
de Comércio e Tesouro dos EUA (por exemplo, Lista de Pessoas Negadas, Nacionais Especialmente 
Designados), ou outras listas publicadas pelos EUA, pela União Europeia e pelas jurisdições aplicáveis; (iii) para 
qualquer país para o qual tal exportação ou reexportação seja restrita ou proibida, ou para o qual seja 
necessária uma licença de exportação ou outra aprovação governamental, sem primeiro obter tal licença 
ou aprovação; (iv) a qualquer entidade militar ou a qualquer outra entidade para qualquer finalidade militar, 
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nem para uso em conexão com armas químicas, biológicas ou nucleares, ou mísseis capazes de fornecer 
tais armas, sem primeiro obter qualquer licença de exportação necessária ou outra aprovação governamental; 
ou (iv) de outra forma, em violação de quaisquer restrições de exportação ou importação, leis ou regulamentos 
dos EUA ou de outras jurisdições aplicáveis. Para produtos físicos, Você deve atuar como Importador de 
Registro para fins alfandegários nas jurisdições aplicáveis e, em certos casos, Exportador de Registro. Você 
será responsável pelo pagamento de todos os direitos aduaneiros, taxas de importação e outros encargos 
aplicáveis na importação das Ofertas da Veritas. Mais informações podem ser encontradas em: 
https://www.veritas.com/about/legal/export-compliance. 

b. Leis anticorrupção. Você (incluindo todos os administradores, diretores, funcionários, 
agentes e qualquer pessoa que esteja sob o Seu controle) deverá estar em conformidade com, e exigir que 
Seus prestadores de serviços, intermediários, contratantes e funcionários contingentes estejam em 
conformidade com, todas e quaisquer leis e regulamentações anticorrupção aplicáveis, incluindo, sem 
limitações, o Decreto de Práticas de Corrupção Estrangeiras dos Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act) e a Lei contra Suborno de 2010 do Reino Unido (UK Bribery Act 2010). Sem se limitar ao 
acima exposto, Você (incluindo todos os administradores, diretores, funcionários, intermediários, agentes 
e todas as pessoas sob Seu controle) não deverá, direta ou indiretamente, fazer, prometer fazer ou aceitar 
qualquer pagamento, oferta ou transferência de qualquer coisa de valor em conexão com este Contrato ou 
qualquer outra transação comercial relacionada à Veritas para: (i) qualquer pessoa que trabalhe em 
capacidade oficial para uma entidade governamental ou entidade governamental que não seja dos Estados 
Unidos (incluindo funcionários de corporações de propriedade do governo ou controladas pelo governo) ou 
organizações internacionais públicas; (ii) qualquer partido político, oficiais de partidos ou candidatos a cargos 
políticos; (iii) um intermediário de pagamento para qualquer um dos indivíduos citados acima; (iv) qualquer 
administrador, diretor, funcionário de qualquer cliente atual ou potencial da Veritas; (v) qualquer administrador, 
diretor ou funcionário da Veritas ou de uma de suas afiliadas; ou (vi) qualquer pessoa ou entidade, se tal 
pagamento, oferta ou transferência violar as leis do país onde for feito(a) ou as leis dos Estados Unidos ou 
da Inglaterra. É a intenção de todas as partes que nenhum pagamento, oferta ou transferência de valores seja 
realizado, que tenha a função ou o efeito de um suborno público ou comercial, aceitação ou condescendência 
em uma extorsão, propina ou outra maneira imprópria ou ilegal de obter ou manter negócios ou direcionar 
negócios a uma pessoa ou entidade. Você deverá cooperar totalmente com os esforços da Veritas para 
impor os termos desta cláusula, incluindo, mas não se limitando a, (i) fornecer sob a solicitação da Veritas 
uma certificação de conformidade com esta cláusula no formulário então em vigor da Veritas, assinado por 
um representante autorizado da Sua empresa; e (ii) mostrar cooperação razoável da Sua parte em relação 
a qualquer investigação relacionada a esta cláusula, e (iii) responder e preencher prontamente todos os 
formulários ou questionários de devido zelo relacionados a requisitos de auditorias, conforme solicitados 
periodicamente pela Veritas. 

c. Nenhum conflito de interesses. Código de conduta. Você garante e declara que 
no ato da inscrição no VPF Você não tem, e durante Sua afiliação ao VPF não terá, nenhum conflito 
de interesses que possa violar as leis, regulamentações ou políticas aplicáveis, incluindo leis aplicáveis 
de anticorrupção. Durante Sua afiliação ao VPF, Você conduzirá Seus negócios de maneira consistente com, 
e de forma não menos rígida do que, o Código de Conduta do Parceiro da Veritas, então em vigor, conforme 
alterado periodicamente (disponível em https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-
veritas-global-partner-code-of-conduct1.pdf). 

d.  Treinamento. Periodicamente, a Veritas poderá exigir treinamentos para fins de 
conformidade, e Você será notificado sobre esses treinamentos. 
10. Data de vigência, termo e encerramento. Sujeito à Sua aceitação deste Contrato, a data 
efetiva deste Contrato é a data de confirmação da Veritas de Sua afiliação ao VPF. Este Contrato continuará 
em vigor até que seja encerrado de acordo com estes termos. Este Contrato será considerado em execução 
por Você na data mais recente em que Você clicar no botão "CONCORDO” ou "SIM" ou de outra forma indicar 
consentimento eletronicamente, ou no qual Você represente-se como um afiliado ao Veritas Partner Force 
Program, ou no qual Você solicite ou receba qualquer benefício por meio do VPF ou deste Contrato. Porém, 
não obstante os pontos acima, ambas as Partes reconhecem que o Seu direito de receber os benefícios 

https://www.veritas.com/about/legal/export-compliance
https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-global-partner-code-of-conduct1.pdf
https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-global-partner-code-of-conduct1.pdf
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do VPF está expressamente condicionado à aceitação da Veritas da Sua entrada no VPF. Sua afiliação ao 
Programa exige a Sua conformidade constante com todos os termos aqui determinados, incluindo o Guia 
do VPF e todos os requisitos subsequentes. Todas as Partes têm o direito de encerrar este Contrato a qualquer 
momento, sem razão específica, em aviso por escrito. Cada uma das Partes deverá aplicar esforços 
comercialmente razoáveis para oferecer à outra Parte trinta (30) dias de aviso prévio para o encerramento 
deste Contrato. Não obstante a cláusula do aviso prévio de 30 dias, a Veritas poderá encerrar o Contrato 
devido à Sua não conformidade com as Seções 5, 6, 7, 8 ou 9, para o qual o aviso será efetivado no ato 
do recebimento. Além disso, este Contrato poderá ser, a critério da Veritas, considerado encerrado sem 
aviso prévio ou ação da Veritas se (i) um receptor for designado para Você ou Sua propriedade, (ii) Você 
se tornar insolvente ou incapaz de pagar Suas dívidas de acordo com o vencimento, (iii) Você fizer uma 
atribuição para o benefício de credores ou (iv) Você se tornar o sujeito de qualquer procedimento de falência, 
insolvência ou lei de anistia de devedores. Os termos e as condições das Seções 6, 7, 8 e 9 deverão 
sobreviver a expiração e o término deste Contrato. 
11. Alterações no programa. A Veritas reserva-se o direito de modificar ou encerrar o VPF, incluindo 
o Guia do Programa e quaisquer condições, requisitos ou benefícios, totais ou em partes. Todas essas 
modificações entrarão em vigor assim que Você receber o aviso ou no momento que a Veritas especificar, 
desde que a Veritas use esforços comercialmente razoáveis para oferecer a Você trinta (30) dias de aviso 
prévio para qualquer alteração material no VPF e/ou no Guia do Programa. Caso Você não concorde com 
alguma modificação, Você poderá encerrar este Contrato (e Sua participação no VPF) de acordo com os 
termos aplicáveis do Contrato.  
12. Avisos. Qualquer aviso fornecido sob este Contrato por Você deverá ser por escrito, e sua validade 
será considerada na data mais recente do recebimento ou dez (10) dias após ter sido enviado por correio 
expresso, com solicitação de registro de recibo, aos cuidados de General Counsel, Veritas Technologies LLC, 
2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, USA, ou enviado para o endereço da Veritas fornecido em aviso 
por escrito. Qualquer aviso fornecido pela Veritas sob este Contrato, incluindo alterações no Guia do Programa, 
será enviado por correio, e-mail, fax ou através de publicações no site de parceiros da Veritas (atualmente 
PartnerNet). 


