
 

 

Termos de Uso do Website da Sysmex 

Em Vigor a Partir de 22 de junho de 2020 

Estes Termos de Uso são aplicados à sua utilização dos websites da Sysmex ou dos 

websites afiliados da Sysmex (coletivamente, “Websites da Sysmex”) vinculados a esses 

Termos de Uso Ao usar este site, você concorda em cumprir e estar sujeito aos Termos de 

Uso nesta página. Caso você não concorde em seguir e estar sujeito a estes Termos de 

Uso, não poderá acessar, utilizar ou baixar materiais dos Websites da Sysmex.  

Informações sobre os Websites da Sysmex.   

As informações nos Websites da Sysmex se referem principalmente a produtos e serviços 

oferecidos pela Sysmex. Quaisquer informações ou materiais disponibilizados nos Websites 

da Sysmex são apenas para informação educacional geral.  

Qualquer software ou outro material que você possa baixar de um Website da Sysmex pode 

estar sujeito a termos e condições separados, incluindo os termos e condições de um 

contrato existente que você possa ter com a Sysmex. Ao fazer o download desse software 

ou de outros materiais, você concorda em estar sujeito aos termos e condições aplicáveis 

associados a esse software ou a outros materiais.  

Os Websites da Sysmex podem conter informações sobre produtos liberados para uso nos 

Estados Unidos ou no Canadá e essas informações são destinadas ao público dos Estados 

Unidos ou do Canadá, respectivamente. Se você mora fora dos EUA ou do Canadá, poderá 

ver informações nos Websites da Sysmex sobre produtos que não são liberados ou 

comercializados para uso em seu país. 

A Sysmex envidou os devidos esforços para garantir que as informações nos Websites da 

Sysmex sejam precisas, completas e atuais; entretanto, a Sysmex não representa ou 

garante a precisão, integridade, pontualidade ou utilidade de quaisquer informações 

contidas em qualquer Website da Sysmex. SEM LIMITAÇÃO DO EXPOSTO, O 

CONTEÚDO NOS WEBSITES DA SYSMEX É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA” E “CONFORME DISPONIBILIDADE”, SEM GARANTIAS DE QUALQUER 

TIPO. PODEM EXISTIR ATRASOS, OMISSÕES OU IMPRECISÕES NO CONTEÚDO E 

NOS WEBSITES DA SYSMEX. A SYSMEX E SEUS AFILIADOS NÃO GARANTEM A 

PRECISÃO, COMPETÊNCIA, ATUALIDADE, NÃO INFRAÇÃO, TITULARIDADE, 

COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO ESPECÍFICO DO CONTEÚDO 



 

OU DO WEBSITE, BEM COMO SE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU 

IMPLÍCITA. A SYSMEX NÃO DECLARA OU GARANTE QUE O WEBSITE SERÁ 

SEGURO, QUE QUALQUER WEBSITE DA SYSMEX OU O SERVIDOR QUE HOSPEDA 

O WEBSITE ESTARÃO DISPONÍVEIS, O CONTEÚDO DE QUALQUER WEBSITE DA 

SYSMEX ESTÁ LIVRE DE VÍRUS QUE PODEM INFECTAR SEU COMPUTADOR OU 

OUTRA PROPRIEDADE POR MEIO DO ACESSO, UTILIZAÇÃO OU NAVEGAÇÃO DE 

WEBSITES DA SYSMEX OU DE DOWNLOADS DE QUALQUER MATERIAL, DADO, 

TEXTO, IMAGENS OU VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER VÍDEO OU ÁUDIO A PARTIR DE 

WEBSITES DA SYSMEX. PARA SUA PROTEÇÃO, VOCÊ DEVE TOMAR AS 

PRECAUÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS PARA GARANTIR AS MEDIDAS DE 

SEGURANÇA APROPRIADAS NO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSAR OS 

WEBSITES DA SYSMEX E UTILIZAR UM ANTIVÍRUS ANTES DE BAIXAR QUALQUER 

INFORMAÇÃO, SOFTWARE OU DOCUMENTAÇÃO. 

Uso dos Websites da Sysmex 

Não obstante as disposições específicas destes Termos de Uso, as informações, nomes de 

marcas e outros conteúdos de um Website da Sysmex não podem ser alterados, copiados, 

reproduzidos, vendidos, alugados, usados, complementados ou de qualquer outra forma 

utilizados sem a permissão prévia por escrito da Sysmex. Sysmex é proprietária e licencia 

todo o conteúdo do Website da Sysmex, que é protegido pelas leis internacionais de direitos 

autorais. 

Em sujeição à Política de Privacidade da Sysmex, qualquer comunicação ou outro material 

que você enviar para a Sysmex pela Internet ou postar em um Website da Sysmex, por 

correio eletrônico ou de outra forma, como, por exemplo, perguntas, comentários, sugestões 

ou similares, são e serão considerados como não-confidenciais e a Sysmex não terá 

nenhuma obrigação de qualquer tipo com relação a essas informações. A Sysmex é livre 

para utilizar quaisquer idéias, informações, conceitos, conhecimentos, técnicas ou materiais 

contidos em tal comunicação e você concede à Sysmex uma licença irrestrita, livre de 

royalties e irrevogável para utilizar, reproduzir, exibir, executar, modificar, transmitir e 

distribuir em qualquer meio e concorda que a Sysmex é livre para utilizá-los para qualquer 

fim, incluindo, entre outros, o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de 

produtos. 

Você não pode distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, republicar ou usar o conteúdo de 

qualquer Website da Sysmex para fins públicos ou comerciais, incluindo texto, imagens, 

áudio ou vídeo, sem a permissão por escrito da Sysmex. Salvo indicação de outra forma, 

você deve assumir que todo o conteúdo de qualquer Website da Sysmex é protegido por 



 

direitos autorais e não pode ser utilizado, exceto conforme estabelecido nos Termos de Uso 

ou no texto do website, sem a permissão por escrito da Sysmex. A Sysmex não garante 

nem declara que o uso dos materiais exibidos no website não infringe os direitos de terceiros 

não pertencentes ou afiliados à Sysmex. Nada nestes Termos de Uso deve ser interpretado 

como conferido por implicação, impedimento ou de outra forma, em relação a qualquer 

licença ou direito sob qualquer patente ou direito autoral da Sysmex ou de terceiros. 

Uso de recursos protegidos por senha 

Alguns recursos dos Websites da Sysmex podem estar protegidos por senha e exigir um 

login ou registro de conta. Somente usuários registrados podem acessar essas páginas. A 

Sysmex se reserva o direito de negar o registro a qualquer usuário ou de suspender ou 

encerrar o acesso a qualquer usuário que não cumpra os requisitos de registro da Sysmex. 

A Sysmex se reserva o direito de determinar se determinados sites, que anteriormente eram 

de livre acesso, estarão sujeitos a registro. A Sysmex tem o direito, a qualquer momento e 

sem obrigatoriedade de fundamentação, de negar o direito de acesso à área protegida por 

senha pelo bloqueio de suas credenciais de login (conforme definido abaixo), especialmente 

se você inserir dados falsos para fins de registro; violar estes Termos de Uso ou negligenciar 

seu dever de cuidado com relação às suas credenciais de login; violar quaisquer leis 

aplicáveis no acesso ou na utilização do Website da Sysmex; ou não ter utilizado o Website 

da Sysmex por um longo período de tempo. 

Para o registro, você deve fornecer informações precisas, atuais e completas e, quando 

essas informações forem alteradas ao longo do tempo, atualizá-las (na medida do possível) 

sem demora injustificada. Você garantirá que seu endereço de e-mail, como fornecido à 

Sysmex, esteja sempre atualizado e seja um endereço no qual você possa ser contatado. 

Após o registro, você receberá uma senha (“Credenciais de Login”). No primeiro acesso, 

você deve alterar imediatamente a senha recebida da Sysmex para uma senha conhecida 

apenas por você. Suas Credenciais de Login permitem exibir ou alterar seus dados ou, 

conforme aplicável, retirar seu consentimento para o processamento de seus dados. 

Você deve garantir que suas Credenciais de Login não sejam acessíveis por terceiros e ser 

responsável por todas as atividades realizadas com sua Credenciais de Login, incluindo 

toda e qualquer declaração feita, bem como atos ou omissões ocorridos, através da 

utilização de suas Credenciais de Login. Se você perceber que terceiros estão utilizando 

indevidamente suas Credenciais de Login, você deve notificar a Sysmex, sem demora 

injustificada, acerca da suspeita de utilização indevida, por escrito ou por e-mail. 



 

Após o recebimento da notificação, a Sysmex negará o acesso à área protegida por senha 

sob essas Credenciais de Login. Seu acesso só será possível novamente quando você fizer 

uma solicitação à Sysmex ou um novo registro. 

Você pode, a qualquer momento, solicitar o cancelamento do seu registro por escrito, desde 

que a exclusão não viole o desempenho adequado das relações contratuais. 

Se você estiver acessando um serviço da Sysmex por meio de um Website da Sysmex, 

estará sujeito a todos os termos e condições associados a esse serviço.  

Links para outros Websites 

Os Websites da Sysmex podem conter links para websites não operados pela Sysmex. A 

Sysmex fornece esses links para sua conveniência, todavia a Sysmex não analisa, controla 

ou monitora os materiais em outros websites e não é responsável por seu conteúdo. A 

inclusão de links para outros websites não deve ser vista como um endosso do conteúdo 

de websites vinculados. Os websites aos quais os Websites da Sysmex estão vinculados 

podem conter informações sobre produtos ou serviços da Sysmex que não foram liberados 

nos Estados Unidos ou no Canadá. Não nos responsabilizamos pela execução desses 

websites ou por quaisquer perdas, danos ou outras responsabilidades que você ou sua 

empresa possam incorrer como resultado da utilização de qualquer website vinculado ou 

das negociações comerciais efetuadas por meio deles. Sua utilização de outros websites 

está sujeita aos termos de uso desses websites, incluindo as políticas de privacidade 

desses websites. 

Privacidade e Segurança 

A Sysmex respeita sua privacidade. Consulte a Política de Privacidade da Sysmex, para 

obter uma explicação sobre seus direitos em relação às suas informações pessoais. 

Isenções e Limitações de Responsabilidade 

Nem a Sysmex nem qualquer representante, diretor, colaborador, agente, afiliado ou 

fornecedor serão responsáveis por qualquer dano direto, indireto, especial, incidental, 

consequente, exemplar ou punitivo de qualquer espécie por qualquer causa decorrente da 

dependência, utilização ou incapacidade de utilização dos Websites da Sysmex ou de seu 

conteúdo, incluindo, sem limitação, reclamações com base em garantia, contrato, ato ilícito, 

responsabilidade estrita, perda de lucros ou interrupção da reputação ou dos negócios. 

A Sysmex não se responsabiliza por nenhum conteúdo de fontes de terceiros, como 

também não se responsabiliza por sua precisão, confiabilidade ou integridade. O conteúdo 



 

de terceiros não reflete necessariamente as opiniões da Sysmex, bem como quaisquer 

opiniões expressas por colaboradores e correspondentes de um Website da Sysmex são 

suas próprias opiniões e não refletem necessariamente as opiniões da Sysmex. 

A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SYSMEX, E DE SEUS REPRESENTANTES, 

DIRETORES, COLABORADORES, AGENTES, AFILIADOS E FORNECEDORES, SE 

HOUVER, POR PERDAS OU DANOS, SERÁ LIMITADA AO VALOR DE SEUS DANOS 

REAIS, NÃO EXCEDENDO US$ 100,00. O LIMITE DE RESPONSABILIDADE PODE NÃO 

SER EFICAZ EM ALGUNS ESTADOS. EM NENHUM CASO A SYSMEX, E SEUS 

REPRESENTANTES, DIRETORES, COLABORADORES, AGENTES, AFILIADOS OU 

FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS 

MAIORES QUE O VALOR DESCRITO ACIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS 

DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS (INCLUSIVE PERDAS DE LUCROS), INCIDENTAIS, 

CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OR PUNATIVE DAMAGES ARISING FROM OR IN 

CONNECTION WITH THE EXISTENCE OR USE OF A SYSMEX WEBSITE AND/OR THE 

INFORMATION OR CONTENT POSTED ON SYSMEX WEBSITES, 

INDEPENDENTEMENTE DE A SYSMEX TER SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE 

DE TAIS DANOS. 

Indenização 

Caso você viole estes Termos de Uso ou a Política de Privacidade de uma forma que 

prejudique outras pessoas, você concorda em indenizar, defender e isentar a Sysmex e 

seus representantes, diretores, colaboradores, contratados, agentes, licenciadores, 

prestadores de serviços, subcontratados e fornecedores contra todas e quaisquer perdas, 

responsabilidades, despesas, danos e custos, incluindo os devidos honorários advocatícios 

e custos judiciais, decorrentes ou resultantes da utilização de um Website da Sysmex e de 

qualquer violação destes Termos de Uso. Caso você cause uma interrupção no Website da 

Sysmex ou nos sistemas utilizados para hospedar ou transmitir o Website, você será 

responsável por todas e quaisquer perdas, responsabilidades, despesas, danos e custos, 

incluindo os devidos honorários advocatícios e custos judiciais, decorrentes ou resultantes 

dessa interrupção. A Sysmex se reserva o direito, às suas próprias expensas, de assumir a 

defesa e o controle exclusivos de qualquer questão de outra forma sujeito a indenização 

por você e, nesse caso, você concorda em cooperar com a Sysmex na defesa de tal 

questão.  

Marcas Comerciais e Direitos Autorais 

Todas as marcas comerciais e de serviço exibidas em qualquer Website da Sysmex 

(“Marca(s) Comercial(is)”) são marcas comerciais registradas ou não registradas da Sysmex 



 

America, Inc., suas afiliadas, licenciantes ou provedores de conteúdo ou terceiros, e são os 

propriedade de seus respectivos proprietários. Estas marcas comerciais e de serviço, e 

produtos exibidas em qualquer Website da Sysmex estão protegidas pelas leis internais. 

Nada em qualquer Website da Sysmex deve ser interpretado como concessão, por 

implicação, impedimento ou de outa forma, de qualquer outra licença ou direito sobre e para 

as Marcas Comerciais, sem a permissão expressa por escrito da Sysmex ou do proprietário 

da Marca Comercial. O uso ou uso indevido destas Marcas Comerciais ou de qualquer outro 

material, exceto conforme permitido nestes Termos de Uso, é expressamente proibido e 

pode estar em violação da lei. A Sysmex reserva todos os direitos não concedidos 

expressamente nos Websites da Sysmex e em seu conteúdo. 

Lei Aplicável 

Estes Termos de Uso e o uso dos Websites da Sysmex são regidos pelas leis dos Estados 

Unidos da América e do Estado de Illinois, independentemente dos princípios de conflitos 

de leis. Você concorda irrevogavelmente com a jurisdição dos tribunais localizados no 

Estado de Illinois e qualquer ação ou processo legal relacionado aos Websites da Sysmex 

deve ser instaurado exclusivamente em um tribunal federal ou estadual de jurisdição 

competente localizado em Illinois. 

Independência das Cláusulas 

Caso um tribunal de jurisdição competente conclua que qualquer disposição destes Termos 

de Uso é inválida ou inexequível, as outras disposições destes Termos de Uso 

permanecerão em pleno vigor e efeito. Independentemente de qualquer lei aplicável em 

contrário, você não pode registrar uma reivindicação ou causa de pedir decorrente ou 

relacionada aos Websites da Sysmex ou a estes Termos de Uso em um período superior a 

um (1) ano após a reivindicação ou a causa da pedir. Nenhuma renúncia a qualquer um 

destes Termos de Uso será considerada uma renúncia adicional ou contínua a qualquer 

termo ou condição. 

Alterações a estes Termos de Uso 

A Sysmex reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar, aditar, modificar ou 

substituir periodicamente qualquer parte destes Termos de Uso ou de exigir termos e 

condições adicionais para a utilização de determinadas áreas dos Websites da Sysmex que 

possam exigir um login ou registro de conta. Caso você continue a utilizar os Websites da 

Sysmex após qualquer alteração nos Termos de Uso, será considerado que aceitou as 

alterações nos Termos de Uso. 

Como Entrar em Contato com a Sysmex 



 

As perguntas ou comentários acerca desses Termos de Uso ou sobre o Website da Sysmex 

podem ser direcionados à Sysmex pelo e-mail inhouselegal@sysmex.com ou escrevendo 

para a Sysmex em:  

Legal Department 

Sysmex America, Inc. 

577 Aptakisic Road 

Lincolnshire, IL 60069 

 


