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Organização do Cliente da John Deere  
Termos e Condições 

Atualizado em: 10 de agosto de 2020 

Este contrato ("Contrato"), juntamente com a Política de Privacidade, a Política de Cookies e os Termos 
Legais, regem a criação, a manutenção, o acesso e o uso de sua Organização do Cliente da John Deere 
exclusiva (sua "Organização").  Sua Organização é uma conta hospedada na qual você pode coletar e 
gerenciar informações de sua operação e equipamentos, incluindo informações sobre máquinas, 
informações sobre tarefas, planos de trabalho, determinados arquivos de registros comerciais, dados, 
imagens e outras formas de dados, informações e comunicações relacionadas a suas operações 
comerciais (coletivamente, seu "Conteúdo").  Sua Organização também inclui ferramentas que ajudam a 
definir e gerenciar sua equipe, parceiros de negócios, equipamentos, tarefas e o Conteúdo.   

Ao concordar com estes termos e ao criar, reivindicar, registrar, acessar ou usar sua Organização, você 
confirma que aceita os termos deste Contrato, concorda em cumpri-los e celebra um contrato legalmente 
vinculativo com a Deere.  Ao usar sua Organização, você declara e garante que tem pelo menos 18 anos 
de idade.  Se você estiver agindo em nome de uma entidade ou outra pessoa, você declara e garante 
que tem autoridade para vincular essa entidade ou pessoa sob este Contrato, e todas as instâncias de 
"você" e "seu" abaixo se referem a essa entidade ou a outra pessoa.  Se você não concordar com este 
Contrato, não deverá criar, usar nem acessar uma Organização.  Recomendamos imprimir uma cópia 
deste Contrato para referência futura. 

Além deste Contrato, o uso da sua Organização também está sujeito à nossa Notificação de Privacidade, 
à Declaração de Cookies e a quaisquer termos de uso aplicáveis do site ou do aplicativo. Os links para 
cada uma dessas políticas e termos podem ser encontrados na parte inferior desta página da Web. 

Este Contrato é firmado entre você e o afiliado da John Deere identificado na Seção H abaixo para seu 
país de residência ("John Deere", "Deere", seu "Prestador de Serviços", "nós" e "conosco").  

A. Criando e Gerenciando sua Organização 
1. Atribuir um Proprietário-Administrador.  Para criar sua Organização, você deve fornecer as 

informações de contato necessárias, incluindo a identificação de um "proprietário-
administrador" para sua Organização.  Seu proprietário-administrador é o nosso principal ponto 
de contato com você, e você autoriza esse indivíduo a fornecer instruções para nós, receber 
nossos avisos em seu nome, celebrar licenças e outros acordos e negociar ou contratar conosco 
em seu nome.  Você pode reatribuir essa função a outro usuário dentro da sua Organização.     

2. Designar Outros Administradores.  Você também pode designar outros administradores da 
sua conta e atribuir várias habilidades, incluindo: o direito de convidar Usuários para a 
Organização; o direito de acessar, usar e compartilhar seu Conteúdo; e (se permitido pelo seu 
proprietário-administrador) o direito de celebrar contratos em seu nome.  

3. Adicionar e Gerenciar Usuários.  Você pode designar indivíduos como seus Usuários e 
conceder a eles vários direitos em sua Organização, como direitos de upload, acesso e 
compartilhamento do seu Conteúdo. 

a) Cada um dos seus Usuários deve criar uma conta de usuário separada, fornecer 
determinadas informações sobre si e concordar com os termos de um contrato de 
usuário conosco.  Eles podem fazê-lo aqui: www.myjohndeere.com.   

b) Você é responsável pelas atividades de seus Usuários e por todo o Conteúdo que eles 
carregam para sua Organização ou compartilham através das Ferramentas, todas as 
transações que seus Usuários fazem através de sua Organização ou das Ferramentas, 
além de todas as violações deste Contrato, de outros contratos e da lei por seus 
Usuários.  
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c) Se as informações de contato dos Usuários ou demais informações relacionadas à sua 
Organização ou suas contas de usuário mudarem, você deverá nos notificar 
prontamente e fornecer as informações atuais.   

4. Mantenha suas Informações de Contato Atualizadas.  Se as suas informações de contato ou 
demais informações relacionadas à sua Organização mudarem, você deverá nos notificar 
prontamente e fornecer as informações atuais.   

5. Proteja suas Informações e Senhas.  Se você deseja proteger sua transmissão de dados ou os 
arquivos para ou da sua Organização ou suas Ferramentas, é de sua exclusiva responsabilidade 
estabelecer e usar uma conexão segura para se comunicar com sua Organização e as 
Ferramentas.  Você e seus Usuários são responsáveis por proteger senhas e credenciais 
relacionadas à sua Organização.   

6. Represente-se de Modo Adequado. Nós nos esforçamos para manter um ecossistema justo e 
transparente e pedimos que você apoie esse esforço.  Você não deve se passar por outra 
empresa ou pessoa, criar ou usar uma conta de outra pessoa, fornecer um endereço de e-mail 
que não seja de sua propriedade nem criar mais de uma conta. Reservamo-nos o direito de 
encerrar sua conta a qualquer momento em caso de violação dos termos desta cláusula, sem 
aviso ou responsabilidade.   

7. Cumpra com os Compromissos.  Você deve respeitar os termos de todas as licenças e de 
outros contratos (incluindo o pagamento de quaisquer taxas acordadas) que celebrar ou aceitar 
por meio de sua Organização ou das Ferramentas (incluindo contratos firmados por seu 
proprietário-administrador e outros administradores e contratos que seu proprietário-
administrador ou outros administradores possam adquirir de revendedores da John Deere ou de 
outros terceiros). Você é responsável por qualquer atividade que utilize sua Organização, 
independentemente de ter autorizado ou não essa atividade.  Nós faremos o mesmo.  Você deve 
nos notificar imediatamente sobre qualquer uso não autorizado da sua Organização ou das 
contas de usuário de qualquer Usuário.  Você pode entrar em contato conosco para falar sobre 
sua conta segundo indicado na Seção H, abaixo.   
 

B. Usando sua Organização e os Serviços relacionados da John Deere 
1. Ferramentas Incluídas.  Sua Organização inclui acesso a software, sites e aplicativos 

hospedados que permitem salvar, organizar, visualizar, gerenciar, compartilhar e analisar seu 
Conteúdo, incluindo informações de negócios, funcionários e usuários e equipamentos 
vinculados, além de gerenciar e administrar sua Organização (coletivamente, as "Ferramentas").  
As Ferramentas incluem ferramentas de software que ajudam a planejar e gerenciar suas 
tarefas, seus trabalhos e seus planos de negócios e facilitam o compartilhamento de informações 
com os parceiros de negócios de sua escolha.  Essas Ferramentas podem estar disponíveis no 
John Deere Operations Center, no JDLink Dashboard ou em outros sites e aplicativos, os quais 
podem ser encontrados em www.myjohndeere.com.  A Deere pode, a seu exclusivo critério, 
atualizar ou remover essas Ferramentas ou introduzir Ferramentas adicionais sujeitas a este 
Contrato e sem aviso ou responsabilidade.  A Deere concede a você o direito de acessar e usar 
as Ferramentas, sujeito à sua conformidade contínua com este Contrato e com quaisquer termos 
de licença aplicáveis de sites ou aplicativos que regem as Ferramentas específicas que você 
usa.  Não somos responsáveis pelo Conteúdo carregado para a Organização ou para as 

Ferramentas, e o uso das Ferramentas é por sua conta e risco, incluindo o risco de exposição a 
Conteúdo impreciso, censurável ou inapropriado, e o risco de que o Conteúdo que você escolher 
compartilhar da sua Organização possa ser mal utilizado por terceiros.  Você entende e 
concorda que este Contrato não lhe concede nenhuma propriedade, segurança, direito sobre 
qualquer propriedade intelectual ou outros direitos de ou relacionados às Ferramentas.   

2. Uso da sua Organização e das Ferramentas. Você entende e concorda que todas ou partes 
das Ferramentas podem ser modificadas ou atualizadas a qualquer momento, a nosso critério, 
sem aviso ou responsabilidade. Podemos também remover qualquer conteúdo da Organização 
ou das Ferramentas a nosso critério, sem notificação ou responsabilidade. 

3. Disponibilidade da sua Organização e das Ferramentas. Nossas Ferramentas e sua 
Organização são disponibilizadas livres de custos. Não garantimos que nossas Ferramentas ou 
sua Organização estejam sempre disponíveis ou sejam ininterruptas. Podemos suspender, 
descontinuar ou restringir a disponibilidade de todas ou partes das Ferramentas ou da sua 
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Organização por motivos comerciais ou operacionais. Tentaremos notificá-lo com razoável 
antecedência de qualquer suspensão ou descontinuação das Ferramentas ou da sua 
Organização. 

4. Serviços e Contratos Relacionados da Deere.  Observe que alguns Conteúdos, Ferramentas, 
funcionalidades ou serviços disponíveis para você na ou por meio da sua Organização são 
regidos por termos adicionais estipulados em contratos separados entre você e a Deere (cada 
qual constituindo um "Contrato de Serviço da Deere").  Por exemplo, o uso das ferramentas e 
serviços JDLink™ também é regido pelo Contrato John Deere Telematics (um Contrato de 
Serviço da Deere), e muitas das Ferramentas descritas no parágrafo anterior são fornecidas com 
termos de uso separados (também Contratos de Serviço da Deere).  Na medida em que for 
razoável, este Contrato será interpretado de modo a evitar conflito com outros contratos firmados 
entre você e a Deere.  No caso de qualquer conflito real entre este Contrato e outros termos ou 
acordos entre você e a Deere, os termos declarados em qualquer Contrato de Serviço da Deere 
aplicável substituirão este Contrato.   

5. Recursos Premium e Ferramentas Limitadas.  Algumas ferramentas, recursos e software 
disponíveis em nossos sites, aplicativos da Web e aplicativos móveis podem não ser utilizáveis 
ou acessíveis a você ou por meio da sua Organização, a menos que você compre e mantenha 
uma licença separada ("Recursos Premium").  Nem todas as Ferramentas e Recursos Premium 
estão disponíveis em todos os mercados ou são compatíveis com todos os nossos serviços e 
produtos.  O acesso a algumas Ferramentas e Recursos Premium é restrito aos revendedores e 
distribuidores da John Deere.  Entre em contato com o seu revendedor da John Deere ou 
consulte nossos sites para saber mais sobre as Ferramentas e os Recursos Premium que 
podem estar disponíveis para você.   

6. Comunicações.   
a) Utilizamos seu Conteúdo para gerar e fornecer a você comunicações e ofertas de 

produtos e serviços da John Deere ou de nossos revendedores, incluindo ofertas 
baseadas em seus interesses, caracterizações comerciais, histórico de compras e 
localização, sujeitas às suas preferências, leis/regulamentos de comunicação aplicáveis 
e nossa Notificação de Privacidade (disponível em www.johndeere.com/privacy).   

b) Excluindo as comunicações de marketing (abordadas no parágrafo anterior), você 
concorda em receber comunicações eletrônicas relacionadas à sua Organização.  As 
Ferramentas disponíveis em sua Organização podem permitir comunicações entre você 
e outros Usuários, e a Deere pode se comunicar com você sobre manutenção, 
disponibilidade, funcionalidade ou outros assuntos relacionados à sua Organização, 
sujeitos a todas as leis aplicáveis em relação às comunicações eletrônicas.   

7. Usos Proibidos.  Sem limitar outros termos deste Contrato, você concorda que não usará (e 
não permitirá, auxiliará, incentivará ou fornecerá meios para usar) as Ferramentas ou sua 
Organização para:   

a) violar este Contrato;  
b) sondar, investigar ou testar a vulnerabilidade de qualquer sistema ou rede;  
c) enviar mensagens, promoções ou publicidade não solicitadas, ou spam;  
d) enviar informações alteradas, enganosas ou que identifiquem falsamente a origem, 

incluindo "spoofing" (IP falso) ou "phishing" (roubo de identidade);  
e) modificar, adaptar, apropriar, reproduzir, distribuir, traduzir, criar obras derivadas ou 

adaptações, exibir publicamente, vender, negociar ou de qualquer outra forma explorar 
as Ferramentas;  

f) acessar ou pesquisar sua Organização ou as Ferramentas por outros meios que não 
nossas interfaces publicamente suportadas (por exemplo, a "raspagem de dados" é 
expressamente proibida);  

g) remover ou modificar qualquer aviso de direitos autorais, marcas comerciais ou outros 
direitos de propriedade que apareçam nas Ferramentas ou em qualquer material 
disponível através das Ferramentas;  

h) acessar ou visualizar informações sobre outros usuários das Ferramentas sem 
autorização; reformatar ou enquadrar qualquer parte das Ferramentas;  
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i) realizar qualquer ação que imponha ou possa impor, a nosso próprio critério, uma carga 
exagerada ou desproporcionalmente grande à infraestrutura tecnológica da Deere ou 
que de outra forma crie demandas excessivas de tráfego nas Ferramentas;  

j) tentar obter acesso não autorizado a qualquer Organização, contas de usuário, sistemas 
de computadores ou redes conectadas à sua Conta ou às Ferramentas por meio de 
hacking, extração de senha ou qualquer outro meio;  

k) plantar malware ou usar sua Organização, as Ferramentas ou qualquer Conteúdo para 
distribuir malware, vírus de computador, spyware, worms, defeitos, cavalos de Troia ou 
outros itens de natureza destrutiva;  

l) usar qualquer dispositivo, software ou rotina que interfira no funcionamento apropriado 
das Ferramentas ou que de outra forma tente interferir no funcionamento apropriado das 
Ferramentas;  

m) usar a sua Organização ou as Ferramentas para violar a segurança de qualquer rede de 
computador, quebrar senhas ou códigos criptografados de segurança;  

n) perturbar ou interferir com a segurança ou de outra forma causar danos às Ferramentas 
ou ao Conteúdo;  

o) remover, contornar, desabilitar, danificar ou de outra forma interferir em quaisquer 
recursos relacionados à segurança de sua Organização ou das Ferramentas, em 
recursos que imponham limitações ao uso das Ferramentas;  

p) compartilhar sua conta de usuário ou suas credenciais, acessar as Ferramentas usando 
a conta de usuário de outra pessoa ou fornecer informações falsas ou enganosas ao 
estabelecer ou usar qualquer conta de usuário da John Deere;  

q) promover ou fazer publicidade de produtos ou serviços;  
r) passar-se por outra pessoa ou apresentar-se enganosamente como associado a alguma 

pessoa física ou jurídica;  
s) ameaçar, espreitar, prejudicar, intimidar ou perturbar outras pessoas ou promover ou 

propagar intolerância ou discriminação; ou 
t) violar a lei de qualquer maneira, violar a privacidade alheia ou difamar outras pessoas. 

Se você usar as Ferramentas e/ou sua Organização para qualquer um dos Usos Proibidos, o seu 
direito de usar sua Organização, assim como as Ferramentas, cessarão imediatamente. Quando 
o seu uso das Ferramentas e/ou da Organização para qualquer um dos Usos Proibidos constituir 
um crime, denunciaremos qualquer violação às autoridades relevantes e cooperaremos com 
essas autoridades divulgando a sua identidade a elas, quando necessário. 

C. Gerenciando suas Informações 
1. Carregando Conteúdo. Qualquer Conteúdo carregado para sua Organização ou para as 

Ferramentas será considerado não confidencial e não proprietário. Você mantém quaisquer 
direitos de propriedade em seu Conteúdo, mas concorda e garante que podemos usar, 
armazenar e copiar esse Conteúdo e distribuí-lo e disponibilizá-lo a terceiros, conforme descrito 
neste Acordo. Sujeito a nossas obrigações sob as leis de privacidade aplicáveis, você nos 
concede o direito de divulgar sua identidade a qualquer terceiro que esteja alegando que 
qualquer Conteúdo carregado por você viola seus direitos de propriedade intelectual ou seu 
direito à privacidade. Reservamo-nos o direito de remover qualquer Conteúdo carregado por 
você quando o considerarmos difamatório ou quando houver uma reivindicação de terceiros de 
que tal Conteúdo viola seus direitos de propriedade intelectual. Você tem a responsabilidade 
exclusiva de proteger e manter backups de seu Conteúdo. 

2. Responsabilidade por seu Conteúdo.  Você é o único responsável por gerenciar, manter e 
proteger seu Conteúdo.  Você concorda que a Deere não é responsável por nenhuma perda ou 
corrupção do seu Conteúdo, nem por nenhum custo ou despesa associada à realização de 
backup ou restauração de nenhum Conteúdo seu.  Você declara que é proprietário ou tem as 
permissões necessárias para usar e autorizar o uso de qualquer Conteúdo que você ou seus 
usuários autorizados carreguem, aceitem, armazenem, processem ou de qualquer outra forma 
gerenciem através de sua Organização, conforme descrito neste Contrato, incluindo os usos da 
Deere detalhados na Seção D, abaixo. Você também declara que obteve todos os 
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consentimentos de indivíduos necessários para que você e a Deere cumpram todas as leis e 
todos os regulamentos de privacidade aplicáveis e que lhes forneceu uma cópia ou link para 
nossa política de privacidade.  Você concorda e entende que o seu Conteúdo não é endossado 
pela Deere e você não dará a entender que o seu Conteúdo seja de alguma forma patrocinado 
ou endossado pela Deere.  Para saber mais sobre seus direitos de visualizar, editar, excluir, 
compartilhar e exportar dados de sua Organização, leia a Declaração de Serviços de Dados e 
Assinaturas e a Notificação de Privacidade da John Deere (www.johndeere.com/trust).  

3. Compartilhando Conteúdo.  Algumas Ferramentas podem permitir que você compartilhe 
Conteúdo ou aceite Conteúdo de outras pessoas.  Você entende que o Conteúdo que você 
compartilhar poderá ser copiado, usado, modificado ou distribuído por qualquer outro usuário 
que receba ou tenha acesso a seu Conteúdo, e você entende e concorda que a Deere não tem 
nenhuma responsabilidade por tais atividades.  Considere cuidadosamente qual Conteúdo 
você escolhe compartilhar e com quem você faz isso.  Você assume todos os riscos 
associados ao seu Conteúdo, incluindo a confiança depositada por terceiros em sua qualidade, 
precisão ou confiabilidade, ou qualquer divulgação que você faça no seu Conteúdo de 
informações que tornem qualquer indivíduo pessoalmente identificável.  Você entende que, uma 
vez compartilhado, o Conteúdo nem sempre poderá ser retirado ou recuperado.   

4. Conteúdo e Interesses de Terceiros.   
a) Algumas Ferramentas podem conectar você ou sua Organização a Conteúdo, sites ou 

recursos de terceiros. Os links para sites ou recursos de terceiros são permitidos apenas 
para fins informativos e não pressupõem a aprovação desses sites ou recursos de 
terceiros pela Deere. Além disso, você aceita e reconhece que não controlamos, não 
endossamos e não somos responsáveis por nenhum desses Conteúdos, sites ou 
recursos de terceiros ou por qualquer Conteúdo, produto ou serviço relacionado.  Você é 
o único responsável pelo uso de qualquer desses Conteúdos, sites ou recursos de 
terceiros. Observe que os aplicativos e sites de terceiros podem ter seus próprios termos 
e condições legais, e você pode estar dando permissão a outras pessoas para usar suas 
informações de contato ou outras informações usando ou interagindo com elas.   

b) Você entende que, ao acessar os Sites, poderá ver conteúdo que pode ser impreciso, 
incompleto, atrasado, enganoso, ilegal, ofensivo ou prejudicial.  Não revisamos o 
conteúdo fornecido pelos usuários aos Sites, e as informações e os materiais carregados 
por usuários dos Sites não foram, dessa forma, verificados nem aprovados por nós. Não 
nos responsabilizamos pela precisão, integridade, adequação ou legalidade dos dados, 
arquivos, Conteúdo ou qualquer outra informação que você possa acessar usando sua 
Organização ou as Ferramentas. Você concorda que não somos responsáveis pelo 
conteúdo dos outros.  Nem sempre podemos impedir o uso indevido por outros Sites, e 
você concorda que não somos responsáveis por tal uso indevido.  Você é responsável 
por decidir se acessará ou usará qualquer conteúdo, aplicativo ou recurso de terceiros 
que possa estar disponível nos Sites ou por meio deles. As opiniões expressas pelos 
usuários de nossos sites não representam nossas opiniões ou valores. 

c) Alguns Conteúdos podem estar sujeitos a direitos de propriedade intelectual de outrem.  
Você concorda que não copiará, carregará, baixará nem compartilhará arquivos na ou 
por meio da sua Organização a menos que tenha direito de fazê-lo.  Você é o único 
responsável por aquilo que copia, compartilha, carrega, baixa, aceita ou de qualquer 
outra forma utiliza por meio da sua Organização e das Ferramentas.  Você pode ser 
responsabilizado, por exemplo, caso o seu Conteúdo contenha material falso, enganoso, 
fraudulento ou difamatório; que infrinja qualquer direito de terceiros, incluindo direitos 
autorais, marcas registradas, patentes, segredos comerciais, direitos morais, direitos de 
privacidade, de publicidade ou qualquer outro direito de propriedade intelectual ou de 
propriedade em geral; que divulgue informações privadas sobre determinados negócios 
publicamente comercializados; que contenha material que seja ilegal, ou que descumpra 
ou defenda o descumprimento de qualquer lei ou regulamento.   
 

D. Como Utilizamos suas Informações.   
1. Para Dar Suporte a Você.  Você concede à Deere o direito de copiar, modificar, exibir, transmitir 

e de qualquer outra forma usar seu Conteúdo, seu nome comercial e suas informações de 
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contato conforme necessário para cumprir com todos os usos e para fornecer todos os serviços 
e funcionalidades descritos neste Contrato e/ou na Declaração de Serviços de Dados e 
Assinaturas da John Deere (www.deere.com/trust) e descritos, de qualquer outra forma, em 
nossa Notificação de Privacidade vinculada, para dar suporte à sua Organização e permitir o uso 
das Ferramentas, incluindo, por exemplo, hospedagem e compartilhamento de Conteúdo sob 
sua direção e exibição do seu nome comercial e das suas informações de contato por meio das 
Ferramentas e em nossas funcionalidades de revendedor e de pesquisa interna.  Esses direitos 
se estendem a terceiros contratados pela Deere para fornecer ou dar suporte à Organização, às 
Ferramentas e aos serviços associados.  Você entende e concorda que a existência de sua 
Organização não é confidencial e que o objetivo principal de estabelecer e manter sua 
Organização é que sua equipe, parceiros, Deere, revendedores da Deere e outros possam 
identificá-lo ou encontrá-lo, inclusive por meio das Ferramentas, e ainda que a Organização 
permita à Deere e aos revendedores da Deere entender quais produtos e serviços você usa para 
que eles possam dar suporte a você.   

2. Uso pela Deere.  Você reconhece e concorda que podemos usar o seu Conteúdo e suas 
informações de contato, conforme fornecido neste Contrato e conforme descrito na Declaração 
de Serviços de Dados e Assinaturas da John Deere e na Notificação de Privacidade vinculada.  
Podemos impor limites, a nosso critério exclusivo, à quantidade e ao tamanho do Conteúdo 
armazenado em sua Organização e à duração em que o Conteúdo pode ser armazenado.  Até o 
limite permitido por lei, podemos também remover qualquer Conteúdo da sua Organização ou 
das Ferramentas a nosso critério, sem notificação ou responsabilidade. 

3. Para Proteger Você, Nós Mesmos e os Outros.  Também podemos divulgar Conteúdo a 
terceiros quando acreditarmos de boa-fé que a divulgação seja necessária para: 

1. cumprir com qualquer lei, regulamento ou solicitação legal obrigatória;  
2. proteger a segurança de qualquer pessoa contra a morte ou lesões corporais 

graves;  
3. evitar fraudes ou abusos contra nós ou nossos usuários;  
4. proteger nossos direitos de propriedade; ou  
5. defender a Deere, suas afiliadas ou seu pessoal de qualquer processo legal 

decorrente de tal Conteúdo.   
4. Feedback.  Nós recebemos de bom grado seus comentários.  Ao nos enviar ideias, sugestões, 

documentos ou propostas ("Feedback"), você concorda e garante que (i) seus comentários não 
contêm nenhuma informação pessoal, confidencial ou proprietária, (ii) não temos nenhuma 
obrigação de confidencialidade, expressa ou implícita, com relação ao Feedback, (iii) podemos 
ter algo semelhante ao Feedback já em consideração ou em desenvolvimento, e (iv) podemos 
usar, modificar, publicar, distribuir e sublicenciar o Feedback sem qualquer obrigação ou 
compensação para você ou para terceiros. 

5. Notificações Obrigatórias de Privacidade e Explicação dos Direitos do Sujeito dos Dados.  
Alguns países exigem que enviemos uma notificação de privacidade ou outra declaração 
descrevendo detalhes sobre nossos serviços e os direitos dos clientes sob as leis aplicáveis.  
Nossa notificação de privacidade vinculada (disponível em www.deere.com/trust) atende a esse 
objetivo, mas todos podem lê-la para saber mais sobre como gerenciamos e processamos 
informações de e para os clientes.   

6. Litígios de Direitos Autorais e Marcas Comerciais.  Respeitamos os direitos de propriedade 
intelectual e esperamos que os usuários de nossos serviços e sistemas façam o mesmo.  Se 
você for um proprietário de direitos autorais ou marca comercial, autorizado a agir em nome de 
uma entidade ou autorizado a agir sob qualquer direito exclusivo de direitos autorais ou marca 
comercial, você concorda em relatar imediatamente quaisquer violações alegadas de direitos 
autorais ou marca comercial que ocorram na ou através da sua Organização ou das 
Ferramentas, fornecendo um aviso por escrito entregue a nós no endereço fornecido na Seção 
H, abaixo, para o seu Prestador de Serviços.  Nós excluiremos qualquer Conteúdo que infrinja ou 
que suspeitemos infringir quaisquer direitos de terceiros a nosso próprio critério.  Nossa política é 
encerrar relações a respeito de Conteúdo com partes que infrinjam os direitos autorais de 
outrem.  Inclua as seguintes informações no seu aviso: 

a) Identificação da obra protegida por direitos autorais ou da marca comercial que você 
alega estar sendo infringida; 

http://www.deere.com/trust
http://www.deere.com/trust


 

Página 7 

 

b) Uma declaração de seu interesse ou direito com relação a essa obra ou marca 
registrada com direitos autorais; 

c) Identificação do Conteúdo supostamente infrator e informações razoavelmente 
suficientes para permitir à Deere localizá-lo em nossos sistemas (por exemplo, o URL da 
página da Web ou a identificação da Ferramenta na qual o conteúdo aparece); 

d) Uma declaração sua de que você acredita de boa-fé que o uso do conteúdo identificado 
na sua notificação da maneira como denunciada não é autorizado pelo detentor do 
direito autoral/marca registrada, nem por seu representante ou pela lei aplicável; 

e) Uma declaração sua de que você atesta, sob pena de perjúrio, que as informações da 
sua notificação são precisas e que você é o detentor do direito autoral/marca registrada 
ou que está ou de outra forma autorizado para agir em nome do detentor; e 

f) Sua assinatura física ou eletrônica, junto com suas informações de contato (endereço, 
número de telefone e, se disponível, endereço de e-mail). 

7. Indenização.  Você indenizará e defenderá a Deere, suas filiais, subsidiárias, afiliadas, 
quaisquer empresas relacionadas, revendedores, fornecedores, licenciadores e parceiros, e os 
executivos, diretores, funcionários, prestadores de serviços, agentes e representantes de cada 
um deles (coletivamente, as "Entidades da Deere"), incluindo custos, responsabilidades, danos, 
multas e honorários legais (com base em um advogado e no próprio cliente), contra qualquer 
reclamação, demanda ou dano decorrente ou relacionado a (i) seu acesso (ou de seus Usuários) 
ou uso de sua Organização ou das Ferramentas, (ii) sua violação (ou de seus Usuários) deste 
Contrato, (iii) quaisquer produtos ou serviços adquiridos ou obtidos por você ou seus Usuários 
em conexão com sua Organização ou com as Ferramentas que não sejam adquiridas ou obtidas 
de uma Entidade da Deere, ou (iv) violação por você, seus Usuários ou terceiros usando sua 
conta, de qualquer propriedade intelectual ou outro direito de qualquer pessoa ou entidade.  
Você concorda que a Deere pode, custeada por você, assumir a defesa exclusiva e o controle de 
qualquer assunto para o qual você seja solicitado a nos indenizar, e você concorda em cooperar 
com nossa defesa, custeada por você, em todas essas reivindicações.  Você concorda em não 
resolver nenhum assunto sem o consentimento prévio por escrito da Deere. A Deere envidará 
esforços razoáveis para notificar você sobre qualquer dessas reivindicações, ações ou 
procedimentos tão logo tome conhecimento deles. 
 

E. Isenções e Limitações de Responsabilidade.   
Leia esta seção atentamente, pois ela limita a responsabilidade das Entidades da Deere.  Cada uma 
das subseções abaixo se aplica à extensão máxima permitida pela legislação aplicável e está sujeita 
à subseção E.10. Não excluímos nem limitamos de nenhuma forma a nossa responsabilidade 
perante você nos casos em que seria ilegal fazer isso. 
1. Embora a Deere se esforce para fornecer um Site funcional e conveniente, as Ferramentas e 

Organização são disponibilizadas para você em uma base "como está", "com todas as falhas" e 
"conforme disponível".  Seu uso das Ferramentas e da Organização é de sua própria 
responsabilidade e risco. As Entidades da Deere não fazem reivindicações ou promessas sobre 
a qualidade, precisão ou confiabilidade das Ferramentas ou da sua Organização, nem sobre sua 
segurança ou proteção, disponibilidade, tempo de atividade ou conteúdo. Consequentemente, as 
Entidades da Deere excluem todas as condições implícitas, garantias, representações ou outros 
termos que possam ser aplicados às Ferramentas ou à sua Organização ou a qualquer conteúdo 
contido nela.  

2. As Entidades da Deere não se responsabilizarão por você (nem por seus Usuários ou por 
qualquer outra pessoa reivindicando direitos derivados de seus direitos) por qualquer perda ou 
dano, seja em contrato, ato ilícito, delito (incluindo, sem limitação, negligência e responsabilidade 
estrita), violação do dever estatutário, ou de outro modo, mesmo que previsível, que possa surgir 
em relação às Ferramentas ou à Organização, incluindo qualquer (i) perda ou dano indireto ou 
consequente; (ii) perda de lucros, vendas, negócios, receita ou uso; (iii) interrupção dos 
negócios; (iv) perda de oportunidade de negócio, prestígio ou reputação; ou (v) perda de 
informações ou dados.  

3. Não fazemos nenhuma reclamação ou promessa em relação a qualquer terceiro.  
Consequentemente, as Entidades da Deere não se responsabilizam por qualquer perda ou dano 
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que possa surgir de suas ações, incluindo, por exemplo, se outro usuário abusar de seu 
conteúdo ou identidade.  O seu uso de conteúdo de terceiros fica a seu próprio critério e risco. 

4. As Entidades da Deere negam expressamente todas as garantias, expressas ou implícitas, 
incluindo garantias, condições ou termos, quanto a quaisquer produtos, informações ou serviços 
oferecidos por meio das ferramentas e implícitas ou impostas por lei, garantias de 
comercialização, adequação a uma finalidade específica, qualidade e não violação. Nenhuma 
informação oral ou escrita ou conselho fornecido a você por um representante de uma das 
Entidades da Deere deverá criar uma representação ou garantia. 

5. As informações em nossas Ferramentas são apenas para informações gerais e, como as 
informações fornecidas em nossas Ferramentas não são adaptadas a sua Organização e seus 
Usuários, não se pretende que elas sejam utilizadas para esses fins. Você deve obter 
aconselhamento especializado e independente antes de executar ou abster-se de qualquer ação 
com base nas informações fornecidas nas Ferramentas. Embora façamos esforços razoáveis 
para atualizar as informações em nossas Ferramentas, não fazemos representações, garantias, 
expressas ou implícitas, de que o conteúdo nas nossas Ferramentas seja preciso, completo ou 
atualizado.  

6. Embora a Deere faça todos os esforços comercialmente razoáveis para entregar e dar suporte à 
Organização e às Ferramentas, as Entidades da Deere não garantem que as Ferramentas ou a 
sua Organização estarão protegidas ou livres de bugs ou vírus. Você é responsável por 
configurar sua tecnologia da informação para acessar nossas Ferramentas e sua Organização e 
deve usar seu próprio software de proteção contra vírus. 

7. Seu único e exclusivo direito e recurso em caso de insatisfação com a sua Organização, as 
Ferramentas, os serviços relacionados ou qualquer outra queixa será o término e a 
descontinuação do acesso ou uso das Ferramentas e da Organização. 

8. A responsabilidade agregada máxima das Entidades da Deere a você por perdas ou danos 
sofridos em conexão com sua Organização, as ferramentas, os serviços relacionados ou este 
contrato está limitada a US$ 100, ou o equivalente em sua moeda local. 

9. Não obstante qualquer outro termo destes Termos, nada nestes Termos exclui ou limita a 
responsabilidade das Entidades da Deere por (i) morte ou ferimentos pessoais causados por 
negligência das Entidades da Deere; (ii) fraude ou declaração fraudulenta; ou (iii) qualquer outra 
responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada por uma questão legal. 

10. Não obstante qualquer outro termo nestes Termos, se qualquer garantia, condição, 
representação ou termo estiver implícito ou for imposto por qualquer lei aplicável e não puder ser 
excluído (uma "Disposição Não Excludente"), e nós pudermos limitar sua resolução para uma 
violação da disposição não excludente, então nossa responsabilidade pela violação da provisão 
não excludente é limitada exclusivamente (na medida em que as leis aplicáveis não proíbam), a 
nosso critério: (i) no caso de bens, a pronta substituição dos bens ou fornecimento de bens 
equivalentes, ou o custo de substituir os bens ou adquirir bens equivalentes; e (b) no caso de 
serviços, o fornecimento dos serviços novamente, ou o pagamento do custo de ter os serviços 
novamente fornecidos. 

11. Para residentes da Nova Zelândia: se, para os fins da seção 43 da Lei de Garantias ao 
Consumidor de 1993 da Nova Zelândia, você estiver adquirindo produtos e serviços sob estes 
Termos "no comércio", você concorda que a Lei de Garantias do Consumidor de 1993 não se 
aplica ao fornecimento da Deere de bens e serviços para você sob estes Termos.  Sem limitar 
qualquer outra coisa nestes Termos, você concorda que quaisquer termos ou garantias implícitos 
sob a Lei de Contrato e Lei Comercial de 2017 não se aplicam.  Esta cláusula está sujeita à 
cláusula E.9. 
 

F. Rescisão   
1. Você pode rescindir este Contrato a qualquer momento, fechando sua Organização, 

interrompendo o uso das Ferramentas e fornecendo à Deere um aviso de rescisão.  Você pode 
nos enviar um aviso usando os detalhes de contato indicados na Seção H, abaixo.  Sua rescisão 
deste Contrato pode resultar na rescisão de outros Contratos de Serviço da Deere associados à 
sua Organização.  Consulte os termos dos seus outros Contratos de Serviço da Deere para 
entender como a rescisão deste Contrato pode impactá-los.   
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2. Até o limite permitido por lei, podemos suspender ou encerrar este Contrato, a sua Organização 
ou o seu acesso às Ferramentas a qualquer momento, com ou sem justa causa e com aviso 
prévio.   

3. No caso de qualquer rescisão, seja por você ou por nós, a seção E deste Contrato e quaisquer 
outros termos que devam sobreviver à rescisão continuarão em pleno vigor e efeito.  

4. Na rescisão, quaisquer informações pessoais associadas à sua Organização serão excluídas, 
destruídas, devolvidas a você ou eliminadas, a menos que haja uma justificativa legal para a 
retenção de tais informações pessoais.  
 

G. Termos Gerais   
1. Exceto se indicado em contrário na Seção B.4 acima, este Contrato contém o contrato integral 

firmado entre você e nós em relação ao assunto e substitui qualquer contrato prévio firmado 
entre você e nós sobre tal assunto. As partes reconhecem que nenhuma confiança é depositada 
em qualquer representação feita, mas não expressamente contida neste Contrato.  

2. Qualquer falha por parte da Deere em exercer ou executar qualquer direito ou disposição deste 
Contrato não constitui uma renúncia de tal direito ou disposição.  Qualquer falha por parte da 
Deere em exercer qualquer direito previsto aqui não deverá ser considerada como renúncia de 
nenhum outro direito nos termos destes Termos.  Todas as renúncias devem ser por escrito e 
assinadas pela Deere para serem efetivas.  

3. Caso descubra-se que alguma disposição deste Contrato é inválida ou não aplicável, tal 
disposição deve ser limitada ou eliminada até a extensão mínima necessária para que o Contrato 
possa permanecer em pleno vigor e aplicável.    

4. Este Contrato não é cedível, transferível ou sublicenciável por você, exceto com o consentimento 
prévio e por escrito da Deere, mas pode ser cedido ou transferido por nós sem restrição. 
Qualquer cessão que se tentar fazer em descumprimento deste Contrato será nula.  

5. A Deere e você são prestadores de serviços independentes e não agentes ou parceiros legais, 
nem estão envolvidos em nenhuma relação empregatícia.    

6. Os títulos das seções deste Contrato são apenas para conveniência e não possuem nenhum 
efeito jurídico ou contratual.  

7. A Deere não será responsável por qualquer atraso, interrupção ou falha no cumprimento de suas 
obrigações, se causada por atos de Deus, guerra (declarada ou não declarada), incêndio, 
inundação, tempestade, deslizamento, terremoto, falta de energia, incapacidade de obter 
equipamentos, suprimentos ou outros recursos não causados por falta de pagamento, litígios 
trabalhistas ou outro evento similar além do controle da Deere que possa impedir ou atrasar tal 
desempenho. Se qualquer ato ou evento ocorrer ou tiver probabilidade de ocorrer, a Deere 
envidará esforços razoáveis para notificá-lo e envidará os esforços razoáveis para eliminar ou 
remediar o evento. 

8. Este Contrato e todos os litígios (inclusive em relação a litígios e obrigações extracontratuais) 
direta ou indiretamente decorrentes dos ou relacionados aos Termos serão regidos e 
interpretados de acordo com as leis da jurisdição identificada para o seu Prestador de Serviços 
na Seção H, abaixo.   

9. No caso improvável de você e a Deere terem um litígio (incluindo litígios e obrigações 
extracontratuais) relacionado a estes Termos, você e a Deere concordam em se submeter à 
jurisdição exclusiva dos tribunais da jurisdição identificada para o seu Prestador de Serviços na 
Seção H, abaixo. 

10. As partes concordam que uma pessoa que não é uma das partes deste Contrato não terá o 
direito de fazer cumprir este Contrato.   
a) Nenhum terceiro tem direito, nos termos da Lei dos Contratos (Direitos de Terceiros) de 

1999, a aplicar qualquer termo destes Termos no Reino Unido. Esta disposição não afeta 
nenhum direito ou recurso de qualquer pessoa que exista ou esteja disponível, a não ser nos 
termos dessa lei. 

b) Nenhum terceiro tem direito, de acordo com o presente Contrato, de acordo com a subparte 
1 da parte 2 - Privação Contratual da Lei de Contratos e Direito Comercial de 2017 ou de 
outra forma, de aplicar qualquer termo deste Contrato. 

11. Nós poderemos modificar este Contrato de tempos em tempos.  Quando alterações forem feitas, 
enviaremos aviso sobre essas alterações, disponibilizando a versão revisada mediante login, e 
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indicaremos a data em que as revisões foram feitas pela última vez.  Também notificaremos 
essas alterações por e-mail, entregue no endereço de e-mail fornecido pelo seu proprietário-
administrador.  Você deve revisar este Contrato regularmente, pois as versões revisadas serão 
vinculativas para você se continuar a usar ou acessar sua Organização ou as Ferramentas.  
Qualquer modificação entrará em vigor a partir da data em que publicarmos os novos termos.  
Você entende e concorda que seu acesso contínuo ou uso da sua Organização ou das 
Ferramentas, após a publicação de qualquer modificação deste Contrato, indica sua 
aceitação dos termos modificados.  Também podemos optar por, a nosso exclusivo critério, 
notificá-lo diretamente sobre certas modificações deste Contrato e podemos exigir o seu 
consentimento direto com os termos atualizados antes que você possa continuar a usar ou 
acessar sua Organização ou as Ferramentas.  Se você não concordar com os termos 
atualizados, deverá parar imediatamente de usar a Organização e as Ferramentas, e poderemos 
suspender ou encerrar sua Organização e o acesso às Ferramentas.   

12. Até o limite permitido por lei, você é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos ou taxas 
regulatórias associados ao seu uso da Organização ou das Ferramentas.   
 

H. Informações sobre nós e como entrar em contato conosco 
É possível entrar em contato conosco conforme indicado em nossa Notificação de Privacidade, ou 
conforme indicado na tabela abaixo para o seu país de residência. 
 

Se você reside 
em: 

Seu Prestador de Serviços é:   E a jurisdição aplicável é: 

Estados Unidos da 
América, Porto 
Rico, Indonésia, 
Malásia, México, 
República da África 
do Sul ou qualquer 
país não listado 
abaixo 

John Deere Special Technologies Inc.   

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Estados Unidos da América 

Canadá John Deere Canada ULC 

Attn: Chief Privacy Officer 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

1-905-945-9281 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Canadá 

Austrália e Nova 
Zelândia 

John Deere Limited (Australia) 

Attn: Complete Goods Manager 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132 

Austrália: 1800-800-981 

Nova Zelândia: 0800-303-100 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Austrália 
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Se você reside 
em: 

Seu Prestador de Serviços é:   E a jurisdição aplicável é: 

Argentina Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Attn: Privacy Manager 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Provincia de Santa Fe, Argentina 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Argentina 

Bolívia, Brasil, 
Colômbia, 
Paraguai, Rússia, 

John Deere Shared Services  

Attn: Privacy Manager 

Center for Global Business Conduct 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Estados Unidos da América 

Outros países 
norte-americanos 
ou sul-americanos 

Industrias John Deere, México 

Attn: Privacy Manager 

Blvd. Diaz Ordaz, Número 500 

Colonia La Leona, Código Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, 

México 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Estados Unidos da América 

 


