Bem-vindo ao Shenzhen Ultenic Technology Co., Ltd.!
Antes de aceitar o Acordo, você deve ler todo o conteúdo do Acordo cuidadosamente e
compreender totalmente seus termos, especialmente quaisquer cláusulas restritivas ou
exceções. As cláusulas restritivas ou exceções são mostradas em negrito ou destacadas
para chamar sua atenção. Em caso de dúvida sobre os termos do contrato, entre em
contato com o departamento de negócios relevante em Insira o nome da empresa. Você
não pode usar o Serviço antes de ler e aceitar todos os termos do Acordo, acordos e
regras relevantes, etc. Assim que você selecionar "Aceitar e enviar o contrato" (o texto
detalhado pode ser encontrado na página de registro) e concluir o processo de registro,
ou usar o serviço de qualquer forma, presume-se que você leu e compreendeu o acima
mencionado restrições do acordo e as regras aceitaram. Em caso de violação do acordo,
digite o nome da empresa tem o direito de restringir, suspender ou encerrar o serviço
unilateralmente para você e tem o direito de investigar suas responsabilidades a este
respeito.
Data de vigência: 08 de março de 2017
O compromisso da Ultenic com a proteção de dados
Proteger a segurança e privacidade de suas informações pessoais é importante para a
Ultenic. Esperamos que a política descrita abaixo o ajude a entender quais informações
podem ser coletadas, como essas informações são usadas e protegidas e com quem as
informações pessoais podem ser compartilhadas pelas várias empresas Ultenic nos
Estados Unidos ("Ultenic USA").
dados pessoais
A Ultenic USA não coleta quaisquer dados pessoais diretos sobre você (como seu nome,
endereço, número de telefone ou endereço de e-mail) através de nosso site, a menos
que você os forneça voluntariamente (por exemplo, por meio de registro, pesquisa ou
colocação de um pedido) ou se o as leis e regulamentos aplicáveis 



não prescrevem

o contrário. De vez em quando, podemos coletar dados pessoais sobre você
indiretamente de outras fontes além de nossos próprios sites. Os dados pessoais que
coletamos de diferentes fontes podem ser combinados.
Dados coletados automaticamente
Quando você acessa nosso site ou usa nossos aplicativos móveis, podemos
automaticamente (ou seja, não por meio de registro) coletar dados adicionais (como
você em nosso site, número de visitas, tempo médio gasto no site, páginas visualizadas,
informações sobre sua interação com o site). Podemos usar esses dados e repassá-los
para nossas subsidiárias em todo o mundo ou terceiros, a fim de monitorar a atratividade
de nosso site e aplicativos móveis, para melhorar o desempenho ou conteúdo, para
adaptar o conteúdo para você ou para outros fins de marketing.
Uso pretendido; compartilhado
Podemos usar seus dados pessoais para oferecer os serviços e funções do site, para
gerenciar seu uso do site, para responder a sua consulta ou solicitação, para processar
seu pedido ou para dar-lhe acesso a certas informações ou ofertas, para verificar o seu
identidade, bem como para apoiar nosso relacionamento existente ou potencial de
cliente com você. A Ultenic pode armazenar e processar dados pessoais (em nosso

nome ou através de um terceiro em nosso nome) e compartilhá-los com nossas
subsidiárias em todo o mundo (ou seja, para implementar e melhorar nossas práticas
comerciais, produtos e serviços. Nós (ou um terceiro em nosso nome) ) pode usar
informações pessoais para entrar em contato com você sobre uma proposta para apoiar
suas necessidades de negócios ou para realizar pesquisas online para entender melhor
as necessidades de nossos clientes. Podemos coletar, usar, divulgar e compartilhar
suas informações pessoais:
 conforme fornecido neste documento;
Com o seu consentimento,
 quando for necessário seguir suas instruções;
 preparar, negociar ou executar um contrato com você;
Conforme for razoavelmente necessário para fornecer a você nossos recursos e
funções;
 para criar e gerenciar sua conta;
 para verificar a sua identidade em conexão com os outros fins listados aqui;
 para se comunicar com você sobre emprego;
se assumirmos razoavelmente que isso é exigido por lei ou pelas autoridades ou por
um tribunal;
Na medida do necessário para fazer cumprir os nossos Termos de Uso, estabelecer ou
manter uma reclamação ou defesa legal, para evitar fraudes ou outras atividades ilegais,
incluindo ataques aos sistemas de tecnologia da informação da Ultenic, ou para
proteger os direitos da Ultenic ou outros;
 para os fins identificados no momento da recolha dos dados; e ou
Para qualquer outra finalidade diretamente relacionada à finalidade original para a qual
os dados pessoais foram coletados.
Podemos empregar empresas terceirizadas e indivíduos para hospedar ou dar suporte
aos nossos sites da Internet, aplicativos ou serviços aos quais se relacionam. Esses
terceiros podem ter acesso às suas informações pessoais para realizar tais tarefas. Não
vendemos ou comercializamos seus dados pessoais a terceiros, exceto conforme
descrito.
Na medida do necessário para nos apoiar no cumprimento de seus pedidos ou
consultas, podemos transmitir dados pessoais a terceiros, por exemplo, B. aos nossos
parceiros comerciais, empresas postais / logísticas ou agentes / autoridades
alfandegárias.
Podemos transferir seus dados pessoais e processá-los fora de seu país de residência.
Podemos transferir suas informações pessoais quando vendemos ou transferimos todos
ou parte de nossos negócios ou ativos, incluindo para uma empresa sucessora, seja por
fusão ou de outra forma.
"Cookies" - informações que são armazenadas automaticamente em seu computador
ou dispositivo
Quando você visita uma de nossas páginas da Internet, podemos salvar alguns dados
em seu computador ou dispositivo na forma de um "cookie" para reconhecer

automaticamente seu computador ou dispositivo na próxima visita. Os cookies podem
nos ajudar de muitas maneiras, por exemplo, permitindo-nos personalizar um site de
acordo com seus interesses ou salvar sua senha para que você não tenha que digitá-la
novamente todas as vezes. Ao visitar nossos sites, você concorda com a colocação de
cookies em seu navegador e dispositivo de acordo com esta política de privacidade. Se
você não deseja receber cookies, por favor, configure seu navegador de internet para
que ele exclua todos os cookies de seu dispositivo ou disco rígido de seu computador,
bloqueie todos os cookies ou avise-o antes que um cookie seja salvo. Se você decidir
bloquear os cookies, pode não conseguir usar todas as funções do site.
Na medida em que nossas páginas da Internet coletam dados pessoais sobre as
atividades online de uma pessoa, essas páginas podem ser configuradas a nosso
critério de forma que permitam a coleta desses dados pessoais ao longo do tempo e em
diferentes páginas da Internet.
Uso de análises de terceiros
Nosso site usa um grande número de análises de terceiros para melhorar o site, para
identificar erros e / ou para adaptar as informações contidas no site. Para excluir o seu
computador ou dispositivo da agregação e análise de dados por terceiros devido à sua
visita a este site, um cookie é colocado no seu dispositivo. Embora o cookie não
contenha nenhum dado pessoal, ele permite que terceiros reconheçam sua preferência.
Para gerenciar suas configurações para o cookie de análise
marketing
Além disso, podemos anunciar usando tecnologia de marketing online. Ao fazer isso, um
provedor terceirizado coloca ou lê um cookie exclusivo de veiculação de anúncios em
seu computador ou dispositivo e usa informações não pessoais sobre seu navegador e
suas atividades neste site para veicular anúncios Ultenic em sua rede de conteúdo. O
cookie de exibição de anúncios é um cookie permanente. Clique aqui para obter mais
informações sobre remarketing ou para desativar o cookie de remarketing.
A comunicação por e-mail Ultenic pode conter web beacons para determinar se os
e-mails foram abertos ou se os links neles contidos foram clicados.
Transferência internacional de dados
Ultenic USA. pode transferir seus dados pessoais durante o processamento de dados
para sua empresa-mãe na Alemanha, Ultenic AG, e para empresas afiliadas a ela em
todo o mundo. Também podemos transferir seus dados para terceiros fora de seu país
de origem.
Não persiga
No momento, nosso site não reconhece nenhum sinal de navegador “Não rastrear” e
não responde a eles. Você pode encontrar mais informações sobre "Do Not Track" na
página de suporte do seu navegador.
crianças
Este site não se destina a crianças menores de treze anos. Não coletaremos
intencionalmente informações pessoais de crianças menores de treze anos sem insistir
que eles obtenham o consentimento prévio dos pais, se exigido pela lei aplicável. Só
usaremos ou divulgaremos as informações pessoais de uma criança na medida
permitida por lei, para obter o consentimento dos pais, de acordo com as leis e

regulamentos locais, ou para proteger uma criança.
Segurança
A fim de proteger seus dados pessoais de destruição, perda, uso ou modificação
acidental ou ilegal, bem como de divulgação ou acesso não autorizado, Ultenic usa
medidas de segurança física, técnica e organizacional apropriadas. Infelizmente, não há
garantia total da segurança da transmissão ou armazenamento dos dados que você
enviar. Seus dados pessoais podem ser acessados, divulgados, modificados ou
destruídos por meio de violação de ativos físicos, técnicos ou organizacionais.
Direitos de privacidade da Califórnia
A lei Shine The Light da Califórnia permite que nossos clientes sediados na Califórnia
solicitem, anualmente, uma lista de suas informações pessoais (se houver) que
compartilhamos com terceiros para fins de marketing direto no ano anterior, bem como
os nomes e endereços de esses terceiros. Atualmente, não compartilhamos dados
pessoais com terceiros para fins de marketing direto.
Perguntas e comentários
A Ultenic responderá a solicitações razoáveis 



de revisão de seus dados pessoais e

de correção, alteração ou exclusão de imprecisões. Se você tiver perguntas ou
comentários sobre esta política de privacidade, ou se gostaria de revisar e atualizar suas
informações pessoais, clique em "Fale conosco" e envie-nos suas perguntas e
comentários.
Podemos fazer alterações na política de privacidade de tempos em tempos e
publicaremos alterações em nossa política de privacidade nesta página. Visite esta
página regularmente para se manter atualizado.
Links para outros sites
Esta política de privacidade se aplica apenas aos sites da Ultenic que contêm um link
para esta política de privacidade. Esta política de privacidade não se aplica aos sites da
Ultenic que possuem ou fazem referência a uma política de privacidade ou política de
privacidade separada ou que não possuem ou fazem referência a uma política de
privacidade ou política de privacidade.
Os sites e aplicativos móveis da Ultenic contêm links para outros sites que podem ter
suas próprias declarações ou diretrizes de privacidade. A Ultenic não é responsável
pelas práticas de proteção de dados ou conteúdo de outros sites.
Termos de uso
.Alcance
1.1. Qualquer uso deste site (“Site Ultenic”) fornecido pela Ultenic Aktiengesellschaft
e / ou suas afiliadas (coletivamente “ Ultenic ” ) está sujeito a estes Termos de Uso
(“Termos de Uso”). Estes termos de uso podem ser complementados, modificados ou
substituídos por outras condições, por exemplo, para a compra de produtos e serviços.
Ao se registrar ou, caso não seja necessário registro, ao acessar ou utilizar o site Ultenic,
estes termos de uso são aceitos em sua versão atual.
1.2. No caso de ofertas web dirigidas a empresas ou empresas públicas, essas
empresas ou empresas são representadas pelo utilizador e devem presumir que este
possui os conhecimentos adequados e actua em conformidade.

.Serviços
2.1. Este site da Ultenic contém informações e software específicos e, em certos casos,
documentação relacionada para visualização ou download.
2.2. A Ultenic pode interromper a operação do site Ultenic no todo ou em parte a
qualquer momento. Devido à natureza da Internet e dos sistemas informáticos, a Ultenic
não pode garantir a disponibilidade constante do site Ultenic.
.Registro, senha
3.1. Algumas páginas do site Ultenic podem ser protegidas por senha. No interesse da
segurança comercial, o acesso a essas páginas só é permitido a usuários registrados. A
Ultenic reserva-se o direito de recusar o registo a qualquer utilizador. Em particular, a
Ultenic reserva-se o direito de alterar certas páginas previamente acessíveis, sujeitas a
registro. A Ultenic tem o direito a qualquer momento e sem justificar para negar ao
usuário o acesso à área protegida por senha, bloqueando seus dados de usuário
(conforme definido abaixo), especialmente se o usuário for
- utilizou dados incorretos para fins de registro;
- - viole estes Termos de Uso ou viole seu dever de cuidado em relação aos dados do
usuário;
- viole as leis aplicáveis  

ao acessar ou usar o site Ultenic; ou

- não utiliza o site Ultenic há muito tempo.
3.2. Ao se cadastrar, o usuário deve fornecer informações precisas e, se essas
informações mudarem com o tempo, atualizá-las (na medida do possível: online)
imediatamente. O utilizador garante que o seu endereço de e-mail, tal como fornecido à
Ultenic, está sempre atualizado e que está disponível um endereço onde o utilizador
possa ser contactado.
3.3. Ao se cadastrar, o usuário recebe um código de acesso composto por um ID de
usuário e uma senha ("dados do usuário"). Ao acessar o site pela primeira vez, o usuário
deve alterar imediatamente a senha recebida da Ultenic para uma senha conhecida
apenas pelo usuário. Os dados do usuário permitem que o usuário visualize e altere seus
dados ou, se necessário, revogue seu consentimento para o processamento de dados.
3.4. O usuário garante que os dados do usuário não são acessíveis a terceiros e é
responsável por todas as transações e outras atividades que são realizadas com seus
dados de usuário. No final de cada sessão online, o usuário deve fazer logout dos sites
protegidos por senha. Se e na medida em que o usuário tomar conhecimento de que
terceiros estão fazendo uso indevido de seus dados de usuário, ele deve notificar a
Ultenic imediatamente por escrito ou por e-mail.
3,5. Após receber a notificação de acordo com a seção 3.4, a Ultenic recusará o acesso
à área protegida por senha sob esses dados de usuário. O acesso do usuário só é
possível novamente a pedido do usuário à Ultenic ou após um novo registro.
3,6. O usuário pode solicitar a rescisão de seu cadastro a qualquer momento por escrito,
desde que a exclusão não viole o bom cumprimento das relações contratuais. Neste
caso, Ultenic irá remover todos os dados do usuário e outros dados pessoais
armazenados do usuário assim que esses dados não sejam mais necessários.
. Direitos de uso de informações, software e documentação

4.1. A utilização da informação, software e documentação disponibilizados no ou através
deste site da Ultenic está sujeita aos presentes Termos de Utilização ou, em caso de
atualização da informação, software ou documentação, às condições de licença
aplicáveis 



previamente acordadas com a Ultenic. Condições de licença acordadas

separadamente, como downloads de software, têm precedência sobre estes termos de
uso.
4.2. Ultenic possui todos os direitos, direitos de propriedade e / ou licenças do software,
imagens, documentação e / ou todas as outras informações neste site Ultenic e todo o
conteúdo nele. Como pré-requisito para usar o site da Ultenic, se o usuário postar,
fornecer e / ou transmitir software, imagens, documentação ou outras informações no
site da Ultenic, o usuário deve transferir e transferir para a Ultenic todos os direitos,
títulos, interesses e licenças dos mesmos. A Ultenic concede ao usuário uma licença
pessoal, não exclusiva e intransferível, que não pode ser sublicenciada, para usar o
software, imagens, documentação e qualquer outra informação disponibilizada ao
usuário no ou através deste site da Ultenic para uso próprio. utilizar fins não comerciais
(ie fora da actividade comercial do utilizador com a Ultenic), no âmbito acordado ou, se
tal não for acordado, no âmbito da finalidade pretendida pela Ultenic com a prestação.
4.3. O software é disponibilizado gratuitamente no código-objeto. Não há direito de
acesso ao código-fonte. Isso não se aplica ao código-fonte em conexão com o software
de código-fonte, cujas condições de licença têm precedência sobre estes termos de uso
no caso de software de código-fonte ser repassado e cujas condições exigem que o
código-fonte seja disponibilizado. Nesse caso, a Ultenic fornece o código-fonte
mediante o pagamento de uma taxa.
4,4. A informação, o software e a documentação não podem, em nenhum momento, ser
repassados 



a terceiros, alugados ou disponibilizados de qualquer outra forma. A

menos que isso seja legalmente permitido, o usuário não pode modificar o software ou a
documentação, nem desmontar, fazer engenharia reversa, descompilar ou separar
partes do software. Se necessário, o usuário pode fazer uma cópia de backup do
software para garantir o uso futuro de acordo com estes termos de uso.
4.5. Este site Ultenic pode conter conteúdo confidencial e / ou proprietário da Ultenic
que é protegido por direitos autorais e outras leis relacionadas aos direitos de
propriedade, incluindo o software, imagens, documentação e / ou qualquer outra
informação neste site Ultenic e todo o conteúdo nele. A Ultenic retém todos os direitos
do site da Ultenic e de tal conteúdo confidencial e / ou proprietário, incluindo (sem
limitação) todos os direitos autorais, direitos derivados e outros direitos proprietários em
uma base mundial, incluindo, mas não se limitando a patentes, know-how e marcas
registradas. O usuário observará essas leis e, em particular, alterará, ocultará ou
removerá códigos alfanuméricos, marcas ou avisos de direitos autorais nas informações,
no software ou na documentação ou em suas cópias.
.Propriedade intelectual
 5.1. Sem prejuízo das disposições especiais no § 4 destes termos de uso, as
informações, nomes de marcas e outros conteúdos do site Ultenic não podem ser

alterados, copiados, reproduzidos, vendidos, alugados, usados, complementados ou de
outra forma usados 



ou modificados sem o anterior consentimento por escrito da

Ultenic.
.2. Com exceção do uso e outros direitos expressamente concedidos neste documento,
o usuário não recebe quaisquer direitos adicionais e nenhuma obrigação é estabelecida
que requeira a concessão de outros direitos. Todos os direitos de patente e licenças
estão expressamente excluídos.
5.3. A Ultenic pode usar ideias ou sugestões, imagens, software ou outras informações
armazenadas por um usuário nos sites da Ultenic para o desenvolvimento, melhoria e
venda de seus produtos.
. Obrigações do usuário
6.1. Ao acessar ou utilizar o site Ultenic, o usuário não pode
- causar danos a outras pessoas, especialmente menores, ou violar seus direitos
pessoais;
- ofender a moralidade na forma como é usado;
- Violar direitos de propriedade intelectual ou qualquer outro direito de propriedade;
- Carregar conteúdo que contenha um vírus, conhecido como cavalo de Tróia, ou
qualquer outro programa que possa danificar os dados;
- Transferir, salvar ou fazer upload de hiperlinks ou conteúdos para os quais o usuário
não está autorizado, especialmente se esses hiperlinks ou conteúdos violarem as
obrigações de confidencialidade ou forem ilegais; ou
- Divulgar publicidade ou e-mails não solicitados (os chamados "spam") ou avisos
incorretos sobre vírus, defeitos ou material semelhante e o usuário não pode incentivar
ou exigir atividade para participar de loteria, esquema de pirâmide, corrente, esquema
de pirâmide ou semelhante.
6,2 A Ultenic pode recusar o acesso ao site da Ultenic a qualquer momento,
especialmente se o usuário violar uma obrigação destes termos de uso.
.Hyperlinks
O site Ultenic pode conter hiperlinks para sites de terceiros. A Ultenic não assume
nenhuma responsabilidade pelo conteúdo de tais sites e não os adota ou seus
conteúdos como próprios, visto que a Ultenic não controla as informações nesses sites
e não é responsável pelo conteúdo e informações neles contidos. O uso deste site é de
responsabilidade exclusiva do usuário.
Responsabilidade por defeitos legais ou materiais
8,1 (a) A Ultenic não faz representações ou garantias quanto à exatidão ou integridade
do conteúdo deste site da Ultenic. A menos que expressamente previsto neste Acordo,
este site Ultenic e seu conteúdo são fornecidos ao usuário "no estado em que se
encontram". A Ultenic não faz outras representações ou garantias, expressas ou
implícitas. A Ultenic não garante a exatidão, integridade, desempenho, oportunidade,
comercialização ou adequação deste site Ultenic ou do conteúdo nele contido ou da
forma como esta informação é transmitida ao usuário para um fim específico. Na medida
em que software, imagens, documentação e / ou todas as outras informações são
disponibilizados gratuitamente, há responsabilidade por defeitos materiais ou legais no

software, imagens, documentação e outras informações, em particular no que diz
respeito à correção ou isenção de defeitos ou a falta de reivindicações ou direitos de
terceiros ou no que diz respeito à integridade e / ou usabilidade são excluídos. A Ultenic
se isenta de qualquer responsabilidade por qualquer perda ou reclamação de qualquer
tipo que possa surgir de (a) erros ou omissões neste site da Ultenic, incluindo
imprecisões técnicas e erros tipográficos, (b) sites de terceiros ou conteúdo neles que
estejam direta ou indiretamente vinculados a o conteúdo deste site Ultenic é acessado,
(c) a indisponibilidade deste site Ultenic, (d) qualquer uso deste site Ultenic ou qualquer
conteúdo nele contido, (e) qualquer uso de equipamento ou software em conexão com
este site Ultenic ou (f) qualquer confiança nas informações contidas neste site da Ultenic,
mesmo que avisado da possibilidade de tais danos. Em nenhum caso a Ultenic ou seus
respectivos diretores, diretores, funcionários, acionistas, agentes ou agentes serão
responsáveis 



perante o usuário ou qualquer outra pessoa por danos especiais,

indiretos, incidentais, exemplares, punitivos ou consequenciais, ou perda de boa
vontade de qualquer forma que podem surgir resultados do uso ou da incapacidade de
usar este site da Ultenic, mesmo que a Ultenic tenha sido avisada da possibilidade de
tais danos. Em nenhuma circunstância o Usuário deverá apresentar qualquer
reclamação ou causa de ação contra a Ultenic mais de um (1) ano após a reclamação ou
causa de ação ter surgido.
8,2. As informações neste site Ultenic podem conter especificações ou descrições
gerais das possibilidades técnicas de produtos individuais, que podem não estar
disponíveis em alguns casos (por exemplo, devido a alterações do produto). O
desempenho exigido do produto é, portanto, mutuamente acordado no momento da
compra.
Outras responsabilidades, vírus
9,1 A responsabilidade da Ultenic por defeitos materiais e legais é determinada de
acordo com as disposições da Seção 8 destes Termos de Uso. Qualquer outra
responsabilidade por parte da Ultenic é excluída, a menos que exigido por lei, por
exemplo, de acordo com a Lei de Responsabilidade do Produto ou em caso de conduta
dolosa, negligência grave, lesão física ou morte, não conformidade com propriedades
garantidas, ocultação fraudulenta de um defeito ou violação de obrigações contratuais
essenciais. A indenização em caso de violação das obrigações contratuais essenciais é
limitada aos danos previsíveis típicos do contrato, a menos que haja intenção ou
negligência grave.
9.2. Embora a Ultenic faça todos os esforços para manter este site da Ultenic livre de
vírus, a Ultenic não pode garantir que ele esteja livre de vírus. O usuário tomará as
medidas de segurança necessárias para sua própria proteção e utilizará um antivírus
antes de baixar informações, software ou documentação.
9.3. As Seções 9.1 e 9.2 não pretendem ou implicam em qualquer mudança no ônus
da prova em detrimento do usuário.
.Controles de exportação
10.1. Esses bens, tecnologia ou software foram exportados dos Estados Unidos de
acordo com os Regulamentos de Administração de Exportação. Um desvio contrário à

lei dos EUA é proibido. Qualquer exportação ou transferência de tecnologia ou software
Ultenic que não esteja publicamente disponível pode exigir aprovação prévia do governo
dos Estados Unidos. Qualquer desvio ou uso não autorizado pelo usuário de tecnologia
ou software Ultenic de exportação regulamentada que viole as leis dos Estados Unidos é
estritamente proibido.
10.2. A menos que expressamente aprovado pela agência governamental apropriada,
o usuário concorda em não usar a tecnologia ou software para qualquer propósito
proibido ou transferi-lo para usuários finais proibidos conforme codificado em 15 CFR,
31 CFR, 10 CFR e 22 CFR, incluindo o natural ou entidades legais estão listadas na Lista
de Pessoas Negadas dos EUA, na Lista de Advertências dos EUA, na Lista de Entidades
dos EUA ou na Lista Nacional Especialmente Designada dos EUA
.Dados privados
Ao coletar, usar e processar dados pessoais do usuário do site da Ultenic, a Ultenic
cumpre as leis de proteção de dados aplicáveis 



e as diretrizes de proteção de

dados do site da Ultenic, que possuem um hiperlink no site da Ultenic e / ou em
usa.Ultenic.com .
Acordos adicionais, local de jurisdição, lei aplicável
12,1. Cada acordo subsidiário deve ser feito por escrito.
12.2. Estes Termos de Uso e seu uso do site são regidos pelas leis do estado de Nova
York, independentemente do conflito de seus princípios legais. Ao usar o Site, você
irrevogavelmente consente com (a) a jurisdição dos tribunais estaduais e federais no
Condado de Nova York para todas as reivindicações decorrentes de, ou em conexão
com, ou decorrentes disso, (b) concorda com todas as reivindicações em relação a se tal
ação ou processo puder ser ouvido e decidido em tal tribunal; (c) renunciar a qualquer
reclamação a tribunal impróprio ou outra contestação de jurisdição em tal tribunal; e (d)
consentir em nenhum processo ou procedimento em qualquer outro tribunal a ser
levantado. A aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda
Internacional de Mercadorias (CISG) de 11 de abril de 1980 está excluída.
12,3. As páginas individuais deste site da Ultenic são operadas e administradas pela
Ultenic Aktiengesellschaft e / ou empresas afiliadas a ela. As páginas estão em
conformidade com a legislação do país no qual a empresa responsável tem a sua sede
social. A Ultenic não garante que qualquer informação, software e / ou documentação no
site da Ultenic seja apropriada ou esteja disponível para visualização ou download em
locais fora deste país. Se os usuários acessarem o site Ultenic de fora de tal país, eles
são os únicos responsáveis 



pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. O

acesso à informação, software, imagens, documentação e / ou outras informações no
site Ultenic de países onde tal conteúdo é ilegal é proibido. Neste caso, e se o usuário
deseja fazer negócios com a Ultenic, o usuário deve entrar em contato com o
representante da Ultenic em seu país para negócios específicos do país.
 12.4 Este Acordo, conforme pode ser modificado de tempos em tempos a critério
exclusivo da Ultenic, constitui o acordo integral entre o usuário e a Ultenic e substitui
todos os escritos, discussões, acordos e entendimentos anteriores ou contemporâneos

de qualquer tipo relacionados ao Objeto deste acordo . Se qualquer disposição deste
Acordo for considerada inexequível por qualquer tribunal competente, as outras
disposições deste Acordo permanecerão em pleno vigor e efeito. Qualquer disposição
deste Contrato que seja inválida ou inexequível no todo ou em parte permanecerá em
pleno vigor e efeito, a menos que seja inválida ou inexequível.

quais informações coletamos e como as usamos
13.1 Circunstâncias em que você precisa nos autorizar a coletar e usar seus dados
pessoais
Os dados pessoais são coletados a fim de [ML (1]) fornecer a você produtos e / ou
serviços e para garantir que cumpramos as leis, regulamentos e outros documentos
oficiais aplicáveis. Você tem o direito de escolher se deseja ou não fornecer essas
informações. , mas na maioria dos casos, podemos não ser capazes de fornecer os
serviços apropriados ou responder aos problemas que você encontrar.
.Conectividade de dispositivo inteligente
Para que você [ML (2]) conecte e gerencie com segurança seus dispositivos inteligentes,
podemos coletar suas informações de WiFi, informações de localização, informações de
conta de login, informações [ML (3] relacionadas ao telefone, relacionadas a dispositivos
inteligentes [ML ( 4] informações e informações relacionadas à sua conta Pusanik e ao
seu dispositivo inteligente. Essas informações são usadas para fornecer uma conexão
rápida, conexão, descoberta [ML (5]) de dispositivos próximos e funções de
gerenciamento de dispositivos para dispositivos inteligentes. As informações para cada
um dos itens acima está listado abaixo.
l Credenciais: número da conta POSANIQUE, apelido, informações do avatar.
l Informações do telefone móvel: identificação do dispositivo de hardware (IMEI / OAID,
endereço Mac, Android ID), modelo do telefone móvel, informações da versão do
sistema, idioma do sistema, país ou região em que o telefone móvel está configurado,
número da versão da app store, informações do telefone móvel sobre o tamanho e
resolução da tela, CPU e dispositivo de exibição [ML (6]).
l Informações coletadas durante o processo de vinculação de um dispositivo inteligente:
Dependendo do tipo de dispositivo inteligente que você deseja vincular, podemos
coletar as seguintes informações.
l Dispositivo inteligente conectado via WiFi: informações de WiFi (SSID, BSSID, endereço
WiFi Mac, senha WiFi), endereço Mac do dispositivo, ID do dispositivo.
l Depois de estabelecer uma conexão local via Bluetooth, dispositivos inteligentes
conectados via WLAN: informações WLAN (SSID, BSSID, [ML (7] [ML (8] endereço Mac
WLAN, senha WLAN), endereço Mac do dispositivo, Bluetooth) - endereço MAC de o
dispositivo.
l Dispositivos inteligentes conectados via Bluetooth: endereço Bluetooth Mac do

dispositivo, ID do dispositivo.
l Dispositivos inteligentes conectados usando o método Zig-Bee: endereço Mac do
dispositivo, ID do dispositivo.
compartilhar equipamento
Permitimos que você compartilhe seu dispositivo inteligente com outras pessoas para
usá-lo com sua conta POSANIQUE. Depois de aprovado, a pessoa aprovada também
pode controlar o dispositivo inteligente. Para poder usar esta função [ML (9]), podemos
coletar o ID da sua conta, o ID da conta compartilhada que você forneceu, as
informações do dispositivo compartilhado (ID do dispositivo, nome do dispositivo, chave
de autenticação do dispositivo, status de aprovação [ ML (10) des Device) e use-o para
lhe dar a oportunidade de compartilhar o dispositivo com outros usuários de seu
POSANIK. Conta para controle e uso compartilhados, bem como visualização do status
de compartilhamento na página de lista de dispositivos.
Aplicativos e atualizações de hardware inteligentes.
Para que [ML (11]) você possa continuar a usar os serviços Pusanik mais recentes,
podemos usar as informações da versão do seu aplicativo Pusanik, o número de
telefone do modelo do seu telefone para fornecer atualizações do aplicativo Pusanik e
também podemos manter uma lista seus dispositivos inteligentes conectados e seus
números de versão para fornecer atualizações para seus dispositivos inteligentes para
garantir que você tenha acesso à versão mais recente dos Serviços (incluindo versões
de firmware).
13.2 Você reconhece que seu consentimento não é necessário para que possamos
coletar ou usar suas informações pessoais nas seguintes circunstâncias.
.em relação à segurança nacional, segurança da defesa nacional.
.relacionados com a segurança pública, saúde pública ou um interesse público vital.
Em relação à investigação, acusação, negociação e execução de sentenças, etc. de
infrações penais.
No entanto, para proteger a vida, a propriedade ou outros direitos e interesses legítimos
significativos da pessoa em causa com os dados pessoais ou outras pessoas, é difícil
obter o consentimento da pessoa em causa.
Os dados pessoais recolhidos são disponibilizados ao público pela pessoa que trata os
dados pessoais.
Suas informações pessoais coletadas de divulgações públicas legais, como relatórios de
notícias legais, divulgações governamentais e outras fontes.
.Requerido para celebrar um contrato a seu pedido.
Necessário para manter a operação segura e estável dos produtos e / ou serviços
fornecidos, por exemplo, para identificar e corrigir erros nos produtos e / ou serviços.
Necessário para fins jornalísticos legítimos.
Se for necessário que uma instituição de investigação científica [ML (12] realize
investigação estatística ou científica de interesse público) e os resultados da
investigação ou descrição científica forem disponibilizados ao público, os dados
pessoais contidos nos resultados são desidentificado.
13.3 Informações não pessoais

Também podemos coletar outras informações que não podem ser atribuídas a uma
pessoa específica (ou seja, informações que não são dados pessoais), como: B. tipos
estatísticos de dados gerados ao usar certos serviços, como o tempo gasto navegando).
Essas informações são coletadas com o objetivo de melhorar os serviços que prestamos
[ML (13]). O tipo e a quantidade de informações coletadas dependem de como você usa
nossos produtos e / ou serviços. Usamos essas informações agregadas para nos ajudar
a fornecer aos nossos clientes informações mais úteis sobre quais partes do nosso site,
produtos e serviços eles consideram mais interessantes. Os dados agregados são
considerados dados não pessoais para os fins desta política de privacidade. Se não
usarmos dados pessoais em combinação com dados pessoais, esses dados serão
tratados como dados pessoais durante a combinação.

