
TERMOS DE SERVIÇO, COLETA DE DADOS E  
CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("EULA") 

 

Cláusula 1 - As Partes concordam que estes TERMOS DE SERVIÇO, COLETA DE DADOS E 

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL, doravante no presente denominados EULA, 

constituem um contrato indivisível e indispensável para o uso do WEG MOTOR SCAN, doravante 

no presente denominado WMS. 

 

Cláusula 2 - Para os fins deste Contrato, WMS é um pacote de produtos e serviços que inclui, mas 

não se limita a, um Scanner a ser conectado a motores elétricos projetados e fabricados por 

qualquer pessoa jurídica do grupo WEG (doravante no presente denominada WEG Motores 

Elétricos), bem como o software relacionado; Servidores e Serviços da Internet das Coisas (IoT); 

Sistemas; Programas; Aplicativos; e todo e qualquer outro produto e serviço relacionado, 

independentemente de sua denominação. 

 

Cláusula 3 - Este Contrato regerá todo e qualquer uso, acesso e/ou instalação do WMS, bem como 
qualquer relação resultante de tal uso, acesso e/ou instalação. 

 

Cláusula 4 - Portanto, o Cliente deve aceitar todas as condições aqui estabelecidas antes de usar o 

WMS. Se o Cliente não concordar com qualquer termo apresentado neste EULA, o Cliente não 

estará autorizado a usar, instalar ou acessar o WMS. 

 

Cláusula 5 - PARTES DO CONTRATO 
 
Ao usar todo e qualquer serviço e/ou produto WMS, o Cliente – pessoa física e/ou jurídica que 

utiliza produtos e/ou serviços WMS – concorda com o todo deste EULA entre o Cliente e o GRUPO 

WEG, um grupo brasileiro de entidades lideradas pela WEG Equipamentos Elétricos S.A., bem 

como suas subsidiárias, empresas afiliadas e outras empresas e entidades relacionadas em todo o 

mundo (em cada caso, "nós", "nosso", "conosco" e "nos"). 

 

Cláusula 6 - CONDIÇÕES DE USO DO WMS 
 
6.1 O WMS é projetado para ser aplicado em Motores Elétricos WEG ou de outros fabricantes a fim 

de monitorar suas atividades, incluindo, mas não limitado a: (i) Monitoramento de vibração triaxial; 

(ii) Monitoramento de temperatura de superfície; (iii) Horas de funcionamento (hrs); e (iv) 

Configuração manual de limites de advertência (definidos pelo usuário).  

 

6.2 Como um sistema remoto, o WMS foi especialmente desenvolvido para trabalhar com Motores 

Elétricos WEG ou de outros fabricantes aptos à Plataforma de Internet das Coisas (IoT) da WEG. 

Dessa maneira, o desempenho do WMS depende do uso da estrutura de Internet específica do 

WMS.  
 
Para operar, os produtos e serviços WMS exigem os seguintes requisitos mínimos de hardware:  
 
Smartphone ou tablet com sistema operacional iOS™ 9 ou Android™ 5.0, incluindo tecnologia 
Bluetooth® e conexão à Internet;   
   Navegadores da Internet: Chrome™ versão 55; Internet Explorer™ versão 10; Firefox® versão 50.  
 
6.3 Da mesma maneira, não é permitido o uso dos produtos e serviços WMS juntamente com 

outros serviços e produtos não fornecidos pelo GRUPO WEG, incluindo, mas não limitado a 

diferentes servidores, serviços, scanners, IoTs, aplicativos ou programas.  

 

 

Cláusula 7 USO E COLETA DE DADOS  
SUJEITOS E DEFINIÇÕES 

 

7.1 A cláusula 7 deste documento refere-se à transferência, coleta, uso, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais e não pessoais relacionados ao software WMS.  

 

7.2 Para fins e cumprimento das determinações desta seção, o Cliente, como pessoa jurídica, 

também será designado e exercerá a função de Controlador e deverá implementar medidas de 

proteção e segurança de pessoas físicas com relação a dados pessoais. O GRUPO WEG também 

será designado e exercerá a função de Processador.  
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7.3 Para os fins desta seção, considera-se: 

 
Controlador: significa a pessoa jurídica, aqui definida como Cliente, que se responsabilizará por 
todos os assuntos relacionados a direitos de seus funcionários e deverá instruí-los a usar o WMS, 
incluindo, entre outros, o fornecimento de logins profissionais e outros dados correlacionados, de 
acordo com seu emprego com o Cliente; 

 
Processador: significa uma pessoa jurídica, aqui definida como Processador ou GRUPO WEG que 
pode processar dados pessoais em nome do Controlador, limitada aos objetivos e funções do WMS; 

 
Subprocessador: significa qualquer processador contratado pelo Processador ou por qualquer outro 
subprocessador do Processador que concorda em receber do Processador ou de qualquer outro 
subprocessador do Processador dados pessoais exclusivamente destinados a atividades de 
processamento a serem realizadas em nome do exportador de dados após a transferência, de acordo 
com suas instruções, os termos das Cláusulas e os termos do subcontrato escrito; 

 

Lei de proteção de dados aplicável: significa a legislação e as normas que protegem os direitos 

fundamentais e liberdades individuais e, em particular, o direito à privacidade com relação ao 

processamento de dados pessoais que podem ser usados na operação do WMS, de tal maneira que o 

Controlador e o Processador concordam que os dados coletados pelo uso do WMS podem ser 

transferidos internacionalmente, sendo que ambas as Partes reconhecem e aceitam essa 

transferência internacional de dados. 

 
Política de Privacidade: conjunto de regras e definições relacionadas à proteção de dados pessoais 
adotadas pela WEG, que pode ser acessado em <https://www.weg.net/institutional/BR/en/privacy-
policy>. 

 
7.4 Ambas as partes concordam que os dados coletados devem ser utilizados apenas com o objetivo 
de melhorar os serviços e produtos WMS com foco no desempenho do Cliente, já descrito nas 
CONDIÇÕES DE USO DO WMS, Cláusula 6. 

 

Cláusula 8- OBRIGAÇÕES DO CLIENTE/CONTROLADOR 
 
8.1 Para usar o software WMS, o Cliente/Controlador concorda expressamente com a Política de 
Privacidade do Grupo WEG e compromete-se a cumprir esses termos e também inserir dados apenas 
para a operação do sistema, como endereço de e-mail, endereço IP, login e senha, nome e número de 
telefone de seus funcionários, mediante instruções prévias e aviso de sua responsabilidade.  
8.2 No caso de incluir dados de pessoas físicas para a execução do software, ambas as partes 
concordam que os dados coletados devem ser usados apenas para o objetivo de monitorar as 
atividades do WMS, e o Cliente/Controlador deverá comunicar o funcionário ou terceiro sobre o 
processamento de dados pessoais.   
8.3 Todos os dados pessoais coletados devem ser armazenados apenas durante o período deste 
EULA e devem ser imediatamente excluídos e destruídos assim que o contrato terminar, a menos que 
a legislação imposta ao Controlador, Processador ou Subprocessador os impeça de devolver ou 
destruir todo ou parte dos dados pessoais transferidos. Nesse caso, o Controlador garantirá a 
confidencialidade dos dados pessoais transferidos.   
8.4 O Cliente/Controlador deverá observar e garantir que todas as suas afiliadas, contratados, 
subcontratados e funcionários observem todas as regras e determinações relacionadas à Proteção de 
Dados e Privacidade, para estar em conformidade com a Política de Privacidade do Grupo WEG.   
8.5 O Cliente/Controlador deve ser o contato principal para que os proprietários de dados 
pessoais exerçam seus direitos regulados pela Proteção Geral de Dados.   
8.6 O Cliente/Controlador, assim que tomar conhecimento de que ocorreu uma violação de 
dados pessoais, deve notificar tal violação ao GRUPO WEG e à autoridade supervisora sem demora.   
8.7 Qualquer falha ou erro relacionado à proteção de dados pessoais identificado pelo 
Cliente/Controlador deverá ser imediatamente notificado ao Grupo WEG, sem demora.   
8.8 O Cliente/Controlador reconhece e concorda expressamente que os dados pessoais e não 
pessoais serão transferidos e/ou processados por país localizado fora da Área Econômica da União 
Europeia, sendo isso necessário para a execução do contrato entre as partes.   
8.9 O Cliente assume total responsabilidade por qualquer violação ou descumprimento das 
responsabilidades assumidas nesta Cláusula 8.  

 

 

Cláusula 9- CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Ao usar, instalar ou acessar o WMS, o Cliente consente e concorda que todo o tráfego de dados 
nesse sistema é transferido para propriedade do GRUPO WEG. O GRUPO WEG também terá o direito 
de coletar todos e quaisquer dados e informações relacionados aos equipamentos e máquinas 
monitorados ou utilizados dentro dos procedimentos, serviços e produtos WMS. 

 

 



9.2 Como toda a posse dos dados será transferida livremente para o GRUPO WEG – sem qualquer 

direito de indenização ou pagamento de qualquer espécie – o GRUPO WEG e os subprocessadores 

também estão autorizados a coletar, armazenar, usar e compartilhar todos os dados relacionados de 

acordo com a extensão da legislação de propriedade legal, incluindo a transferência para todo e 

qualquer país ou jurisdição, independentemente da sua legislação sobre proteção de dados.  

 

9.3 No caso de coletar e transferir dados de pessoas físicas, as informações coletadas não serão 

vendidas ou compartilhadas com terceiros não relacionados fora do GRUPO WEG sem a autorização 

do Cliente, a menos que o Grupo WEG ou o subprocessador sejam legalmente obrigados a fazê-lo.  

 

9.4 Os dados coletados não serão utilizados para outros fins que não os descritos neste EULA.  

 

9.5 A responsabilidade do subprocessador se limitará às suas próprias operações de 
processamento sob as Cláusulas.  

 

Cláusula 10 - LICENÇA 
 
10.1 Não obstante a aquisição do sensor WMS pelo Cliente, os serviços WMS são licenciados e, 

portanto, é mutuamente acordado que nenhuma propriedade ou título de posse seja transferido ou 

atribuído devido ao uso do WMS pelo cliente.  

 

10.2 Todo o uso do WMS está sujeito aos termos e condições apresentados neste EULA. As licenças 

WMS são não exclusivas, intransferíveis, não sublicenciáveis e limitadas ao uso em um Motor 

Elétrico específico, a menos que especificado de outra forma em contratos adicionais.  
 
10.3 Todos os direitos não transferidos expressamente para o Cliente, especialmente, mas 

não limitado a produtos ou serviços WMS, incluindo, entre outros, patentes, marcas 

registradas, códigos e desenhos, permanecem de propriedade do GRUPO WEG.  
 
10.4 Dessa forma, o Cliente não está autorizado a executar nenhum outro uso do WMS que 

não seja o especificado neste EULA - significando o monitoramento de Motores Elétricos WEG 

pelos produtos e serviços WMS.  
 
10.5 Portanto, o WMS não pode ser copiado, reproduzido, distribuído, carregado, compartilhado, 

vendido, estudado ou ser submetido à engenharia reversa, de nenhuma maneira, total ou 

parcialmente, sem prejuízo de qualquer outro uso; aplicação; ou destino diferente do uso 

especificado neste EULA, que também são proibidos.  

 

Cláusula 11 - GARANTIA 
 
11.1 Na medida do permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, o WMS é fornecido "no estado 

em que se encontra" e "conforme disponível". O Cliente concorda em usar, instalar e acessar os 

produtos e serviços WMS com toda e qualquer falha e sem nenhum tipo de garantias ou garantia de 

desempenho.  

 

11.2 Assim sendo, o GRUPO WEG aqui se isenta de toda e qualquer garantia.  

 

11.3 Nem o GRUPO WEG nem suas afiliadas, subsidiárias ou empresas relacionadas ao GRUPO 

WEG assumirão qualquer tipo de responsabilidade em relação ao uso, instalação e acesso do WMS 

ou direta ou indiretamente relacionada ao WMS. O risco de usar o WMS é inteiramente do cliente.  

 

11.4 O Cliente reconhece e aceita que o WMS não garante nem assegura que os serviços e 

produtos WMS serão livres de erros, seguros, ininterruptos ou resistentes a vírus, ataques a 

computadores ou a todo e qualquer tipo de problema que possa surgir da instalação, uso ou acesso 

ao WMS.  

 

11.5 O Cliente isenta aqui o GRUPO WEG e todas as suas afiliadas, subsidiárias e empresas de 

qualquer outra forma relacionadas de toda e qualquer responsabilidade e garantia, até onde 

permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis.  

 

Cláusula 12 - SEM EXTENSÃO DE GARANTIA EM MOTORES WEG 
 
12.1 O uso do WMS em um Motor Elétrico não melhora nenhuma condição de garantia do Motor 
Elétrico fabricado pelo GRUPO WEG.  
Nenhum tipo de problema no Motor Elétrico será associado ao uso do WMS. 



 
12.2 O Cliente isenta aqui o GRUPO WEG e todas as suas afiliadas, subsidiárias e empresas de 

qualquer outra forma relacionadas de toda e qualquer responsabilidade e garantia relacionada ao 

Motor Elétrico WEG, até onde permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis.  

 

12.3 A Garantia de Motores Elétricos será regida apenas por seu contrato de aquisição, pelas 
condições de garantia e pelas leis e regulamentos relevantes. No caso de conflito dessas condições 
de garantia com os termos deste documento relativo a qualquer questão que envolva o desempenho 
de motores elétricos, aquelas condições e regulamentos prevalecerão.  

 

Cláusula 13 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
13.1 O Cliente exclui e renuncia a toda e qualquer responsabilidade do GRUPO WEG, incluindo, 

entre outros, direitos contratuais e estatutários; indenizações punitivas; perdas pessoais; perdas de 

lucro; danos de imagem; receitas; dados e quaisquer outros, até onde permitido pelas leis e 

regulamentos aplicáveis.  

 

13.2 Em qualquer caso, até onde autorizado pelas leis e regulamentos aplicáveis, nossa 

responsabilidade total por toda e qualquer reivindicação relacionada ao WMS sempre será limitada 

aos valores que o Cliente nos pagou pelos serviços nos 36 meses anteriores ao evento questionado.  

 

Cláusula 14 - INDENIZAÇÃO 
 
14.1 Ao aceitar este EULA o Cliente indeniza o GRUPO WEG e todas as suas afiliadas, 

subsidiárias e empresas de outra forma relacionadas e os mantêm salvaguardados de toda e 

qualquer reivindicação, ação, responsabilidades e/ou qualquer tipo de custos e despesas oriundos 

direta ou indiretamente de ou em conexão com seus atos em relação ao WMS.  

 

14.2 A Indenização será mantida em vigor, independentemente de qualquer ação tomada pelo 

GRUPO WEG, suas afiliadas, subsidiárias e empresas de outra forma relacionadas, a fim de 

defender nosso interesse ou minimizar as chances de perda.  

 

Cláusula 15 - ALTERAÇÕES NESTE EULA  
15.1 O GRUPO WEG pode alterar, retificar ou atualizar este EULA a seu próprio critério.  

 

15.2 Caso sejam feitas alterações, o Cliente será notificado.  

 

15.3 Uma vez notificado, o Cliente terá a oportunidade de aceitar as atualizações do EULA 

continuando a usar o WMS ou rejeitá-las parando de usar o WMS e desinstalando os produtos e 

serviços.  

 

Cláusula 16 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 
16.1 Ao adquirir, instalar, usar ou acessar o WMS, o Cliente aceita, reconhece e consente, com 
base no artigo 6º, item b, da Proteção Geral de Dados, esse EULA em sua totalidade e declara 
formalmente cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todos os termos da 
Política de Privacidade e Termo de Aquisição do Grupo WEG. 

 

Cláusula 17 - LEIS E REGULAMENTOS GERAIS APLICÁVEIS 

 

17.1 Até onde permitido por sua jurisdição, toda e qualquer controvérsia oriunda deste EULA, 

incluindo disputas por responsabilidades e danos, serão regidas por este EULA e Leis do Brasil;  
 
17.2 As questões de proteção de dados serão regidas pela Lei Geral de Proteção de Dados 
2016/679 (GDPR).  

 

Cláusula 18 - EXTINÇÃO 
 
18.1 Este contrato pode ser rescindido por aviso prévio de qualquer das Partes e, nesse caso, o 

GRUPO WEG terá o direito de excluir imediatamente todas as informações pessoais e não pessoais 

e registros de operação coletados pela solução WMS ao longo do período de operação em suas 

instalações e sites, a menos que a legislação imponha o contrário. 

 

 

 



 

18.2 No entanto, se o Cliente não cumprir com qualquer das cláusulas deste EULA ou não cumprir 

os requisitos de pagamento, o GRUPO WEG está autorizado a rescindir este contrato sem aviso 

prévio.  

 

18.3 Uma vez extinto o contrato, o Cliente deve parar de usar o WMS e desinstalar os produtos e 
serviços.  
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