SAP Cloud for Customer
Termos e Condições Suplementares
A SAP e o Cliente celebraram um contrato de compra de certos produtos e serviços da SAP ("Contrato"), nos
termos do qual o Cliente está comprando o SAP Cloud for Customer. O SAP Cloud for Customer é considerado parte
do Serviço (conforme definido nos Termos e Condições Gerais para os Serviços SAP Cloud) e fornecido nos termos
e condições do Contrato. O Contrato abrange um Formulário de Pedido, os Termos e Condições Gerais para os
Serviços SAP Cloud, estes termos e condições suplementares (o "Suplemento") e quaisquer Cronogramas
mencionados naqueles documentos. Este Suplemento e quaisquer modificações feitas no Contrato por meio deste
serão aplicados exclusivamente ao SAP Cloud for Customer e a nenhum outro produto ou serviço da SAP.
1.

Existem 3 (três) módulos opcionais que o Cliente pode comprar juntamente com esta assinatura do SAP Cloud
for Customer: SAP Cloud for Sales, SAP Cloud for Service e SAP Cloud for Social Engagement. Para obter
assinatura de um ou mais desses módulos opcionais, o Cliente deverá adquirir assinatura do SAP Cloud for
Customer.

2.

O SAP Cloud for Social Engagement abrange integração a serviços e sites de mídia social e outros serviços e
sites similares operados por terceiros ("Serviços de Mídia Social"). Como pré-requisito para utilização do
SAP Cloud for Social Engagement, o Cliente deverá cadastrar-se e manter contas nos Serviços de Mídia Social.
O Cliente é responsável pelo cumprimento, por ele próprio e por todos os Usuários Designados, de todos os
termos e condições associados ao uso dos Serviços de Mídia Social, e pelo uso do Serviço de Mídia Social em
conformidade com as leis aplicáveis. A SAP não será responsabilizada pelo conteúdo de qualquer site ou
serviço associado, ou por quaisquer alterações ou atualizações desses sites. O Cliente ainda concorda que a
SAP não será direta ou indiretamente responsabilizada ou penalizada por qualquer dano ou perda causada ou
supostamente causada por ou relacionada ao uso pelo Cliente de, ou à confiança do Cliente em, qualquer
conteúdo, produto ou serviço disponível no Serviço de Mídia Social ou disponibilizado por meio dele. Qualquer
artigo, informação, dado, código, texto, software, documentação, gráfico, imagem, material promocional,
vídeo, fotografia, mensagem ou post em qualquer fórum, wiki ou blog no Serviço de Mídia Social, seja por
meio de transmissão pública ou privada, é de responsabilidade exclusiva do indivíduo ou da empresa
fornecedora do conteúdo. Além disso, o acesso e o uso de certos sites podem ser proibidos ou restritos em
certos países. O Cliente reconhece e aceita ser de sua exclusiva responsabilidade garantir que o uso de tais
Serviços de Mídia Social seja permitido nos países em que acessar os referidos serviços. O Cliente deverá
indenizar, defender e proteger a SAP, de acordo com o Artigo 10 dos TCGs, contra qualquer ação judicial
impetrada por terceiros em decorrência do ou relacionada ao uso dos Serviços de Mídia Social pelo Cliente ou
por qualquer Usuário Designado, incluindo qualquer violação dos termos que regem o uso de tais Serviços de
Mídia Social.

3.

O Cliente concorda em não transmitir qualquer informação pessoal identificável a qualquer Serviço de Mídia
Social por meio do Serviço. O Cliente não venderá dados de usuários obtidos por meio de um Serviço de Mídia
Social. O Cliente deverá manter uma política de privacidade em todas as suas páginas de um Serviço de Mídia
Social dedicadas aos clientes, inclusive "página de fãs" ou do twitter, detalhando como o Cliente deve lidar
com os dados enviados pelos sites e informando devidamente aos usuários finais como o "SAP Cloud for
Social Engagement" coleta, armazena, usa, exibe, compartilha ou transfere os dados de um usuário. O
Cliente deverá incluir uma declaração refletindo todos estes aspectos materiais:
"Esta página usa a solução SAP Cloud. Esta solução aciona as Interfaces de Programação do Aplicativo (APIs)
disponíveis do [Nome do Serviço de Mídia Social], que podem transmitir informações de seu Perfil do
[Nome do Serviço de Mídia Social] disponibilizadas publicamente por você, inclusive, entre outros dados,
seu nome, sobrenome, sexo, país, local, um link para o seu perfil e foto. Todas as mensagens contendo
preferências e conteúdos que você postar ou de outra forma adicionar à página do [Nome do Serviço de
Mídia Social] podem ser coletadas, exportadas e usadas por [Nome do Cliente] ou por um terceiro
contratado para atender aos objetivos comerciais de [Nome do Cliente]. Você pode solicitar a exclusão dos
seus dados de usuário coletados por [Nome do Cliente] enviando um e-mail para xxxx@customer-name.com
ou por qualquer outro meio".

4.

Desde que o Cliente tenha uma licença permanente válida e vigente do software SAP Business Suite, os
Usuários Designados na assinatura do Serviço nos termos do Formulário de Pedido ficam autorizados a acessar
o software SAP Business Suite por meio do Serviço somente para sincronização de cadastro e emprego das
funções dentro do Serviço, que utilizem dados do SAP Business Suite. Para integração do Serviço ao software
SAP Business Intelligence, o Serviço poderá executar funções somente leitura sem necessidade de licença
adicional de usuário on-premise. Se alguma função além da supra especificada exigir integração do SAP
Business Suite ou se não houver licença on-premise adequada para processamento dos volumes de
transação/usuário pelo Serviço, serão exigidas licenças apropriadas de usuário designado para acesso ao SAP
Business Suite/SAP ERP por um custo adicional (ou seja, custo acrescido ao preço do Serviço fornecido nos
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termos deste Formulário de Pedido). No Formulário de Pedido, não estão previstos Serviços para viabilizar a
integração com o software on-premise SAP Business Suite.
5.

Além da parte hospedada do Serviço, a SAP deverá disponibilizar, para o Cliente baixar, o componente de
integração do SAP Cloud for Customer ("Componente de Integração"), que é pré-requisito para integração
do Serviço nos aplicativos SAP Business Suite do Cliente. O Componente de Integração só pode ser usado com
o Serviço, ficando o Cliente proibido de usar o Componente de Integração com qualquer outro propósito. O
Componente de Integração faz parte do Serviço e poderá ser usado pelos Usuários Designados do Cliente e
exclusivamente durante o prazo de vigência do Formulário de Pedido. Fica proibido qualquer tipo de
modificação ou alteração do Componente de Integração, exceção feita a modificações efetuadas pela SAP. A
SAP ficará desobrigada de fornecer Suporte e de cumprir os termos de garantia estabelecidos neste Contrato
caso seja constatado qualquer tipo de alteração. É responsabilidade exclusiva do Cliente manter a segurança
do Componente de Integração e adotar medidas adequadas, incluindo instalação de firewalls, para evitar o
acesso não autorizado ao Componente de Integração. O direito do Cliente ao uso do Componente de
Integração será extinto mediante rescisão ou vencimento do Formulário de Pedido.

6.

O SAP Cloud for Customer, opção de integração em nuvem, é um serviço opcional com o qual o Cliente pode
integrar o SAP Cloud for Customer às soluções SAP on-premise. Se o Cliente utilizar o SAP Cloud for Customer,
opção de integração em nuvem, para integrar o SAP Cloud for Customer ao software SAP CRM on-premise,
para cada assinatura de Usuário Designado nos termos de um Formulário de Pedido, será necessária a
aquisição de uma licença de usuário designado, mediante o pagamento de uma taxa adicional (ou seja, custo
acrescido ao preço do Serviço fornecido nos termos deste Formulário de Pedido), que permita o acesso ao
software SAP CRM on-premise.

7.

O Serviço pode ser acessado pelos Usuários Designados por meio de aplicativo móvel obtido pelos Usuários
Designados em sites da web de terceiros. O Cliente está ciente de que o uso dos aplicativos móveis é regido
pelos termos e condições apresentados ao Usuário Designado ao baixar ou acessar o aplicativo móvel e não
pelos termos e condições deste Contrato. O Cliente está ciente de que a distribuição do aplicativo móvel pode
ser interrompida a qualquer momento por tais terceiros operadores do site da web e que a SAP não se
responsabiliza pela indisponibilidade do aplicativo móvel por conta de ações de outros distribuidores.

8.

O Cliente poderá adquirir uma assinatura opcional do SAP Cloud Developer Studio. O uso que o Cliente fizer do
SAP Cloud Developer Studio estará sujeito aos termos estabelecidos no Anexo 1 deste Suplemento.

9.

O Cliente pode licenciar locatários de testes descritos no Site (cada qual um "Locatário de Testes"). O
número de Usuários Designados licenciados para acesso ao Serviço que podem acessar cada Locatário de
Testes, conforme especificado no Formulário de Pedido aplicável, não deve ser superior a cinquenta (50)
Usuários Designados para cada Locatário de Testes.

10. A SAP deverá fornecer, sem custo adicional, até 10 (dez) gigabytes de espaço de armazenamento em disco
por Usuário Designado. Caso o Cliente ultrapasse o limite total relevante de armazenamento em disco, a SAP
poderá oferecer ao Cliente espaço adicional de armazenamento na forma de serviço de valor agregado. Os
preços podem ser obtidos junto ao representante de vendas do Cliente da SAP mediante solicitação. A SAP
reserva-se o direito de revisar os preços anualmente. A SAP reserva-se o direito de modificar seus limites e
práticas gerais relacionados ao armazenamento em disco mediante notificação antecipada por escrito.
11. Intervalos de manutenção
A SAP poderá usar estes intervalos de manutenção para tempos de inatividade previstos:
Intervalos de manutenção
Intervalos regulares de
manutenção

Quarta e sexta-feira, das 2 h às 4 h, hora média de Greenwich (*)

Upgrades
porte

Até 4 vezes por ano, de sexta-feira às 22 h até segunda-feira às 3 h, Hora
Média de Greenwich (*). A SAP informará o Cliente com devida
antecedência (por e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico)

de

grande

(*) Hora Média de
Greenwich
12.

Horário padrão local da SAP

Termos de licenciamento de produto de terceiros
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Em caso de acesso do Serviço ao Google Mobile Maps Service ("Serviço GMM"), produto de terceiros, por meio de
interface de programação do aplicativo Google Maps, o uso que o Cliente fizer do Serviço GMM estará sujeito aos
Termos de Uso do Google estabelecidos em: http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html. Se o
Cliente não aceitar os Termos de Uso do Google, inclusive, entre outras condições, todas as limitações e restrições
ali estabelecidas, o Cliente não poderá usar o Serviço GMM com o Serviço. O Cliente reconhece e concorda que o
uso que fizer do Serviço GMM no ou por meio do Serviço caracterizará aceitação pelo Cliente dos Termos de Uso do
Google. A SAP poderá injustificadamente e a qualquer tempo suspender o uso pelo Cliente do Serviço GMM dentro
do Serviço. Nesse caso, a SAP não estará obrigada a disponibilizar serviço equivalente por meio de outro provedor.
Consequentemente, não caberá ao Cliente nenhum recurso.
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Anexo 1
Termos Suplementares para uso do SAP Cloud Developer Studio
1.

Definições.

1.1

"APIs" significa interfaces de programação do aplicativo da SAP e outros comandos ou instruções que
viabilizam a comunicação e o acesso de outros produtos de software e a Solução SAP Cloud ou o SAP Cloud
Developer Studio (por exemplo, SAP Enterprise Service, objeto de negócio do SAP Business ByDesign, BAPI,
IDoc, RFC e exit de cliente ABAP) previstas neste Contrato.

1.2

"Material de Referência" significa qualquer trabalho preexistente com direitos de propriedade intelectual da
SAP ou do Cliente, preparado pela SAP ou pelo Cliente fora do escopo do Contrato ou licenciado de terceiros.

1.3

"SAP Cloud Developer Studio" significa ambiente de desenvolvimento da SAP ao qual a SAP concede ao
Cliente acesso nos termos estabelecidos neste Suplemento para o desenvolvimento da Solução do Cliente.
Ele é composto destes elementos: Kit de Desenvolvimento de Software e Ferramentas de Usuário-Chave.

1.4

"Locatário de Desenvolvimento" significa um locatário de referência predefinido da Solução SAP Cloud para
desenvolvimento de software e operado pela SAP. O acesso frontend a esse Locatário de Desenvolvimento
será disponibilizado abrangendo escopo, ajuste fino, cadastro e transações de teste, bem como Ferramentas
de Usuário-Chave.

1.5

"Solução do Cliente" significa solução desenvolvida ou pacote de soluções criado pelo Cliente com o SAP
Cloud Developer Studio e/ou as Ferramentas de Usuário-Chave adicionando funcionalidade nova e
independente além da fornecida pela Solução SAP Cloud, abrangendo quaisquer novos componentes
funcionais para processos de negócios não fornecidos pela Solução SAP Cloud, que se conectam e/ou se
comunicam por meio de APIs da SAP ou exits de usuário publicados, inclusive elementos novos ou
modificados de interface de usuário, relatórios novos, formulários novos, serviços novos da Web e
funcionalidade nova ou modificada. A Solução do Cliente deve ser criada sob medida para uso exclusivo pelo
Cliente, ficando proibida a sua distribuição ou o licenciamento.

1.6

"Locatário de Teste do Cliente" significa um locatário da Solução SAP Cloud que simule uma situação real do
ambiente de um cliente para testes.

1.7

"Ferramentas de Usuário-Chave" significa conjunto de ferramentas para configuração, personalização e
ampliação da Solução do Cliente. São recursos de aprimoramento para ampliação e flexibilização da solução,
bem como de aprimoramento de relatórios. As configurações preparadas usando as Ferramentas de UsuárioChave podem ser incorporadas à Solução do Cliente.

1.8

"Modificação" significa qualquer alteração ou modificação feita na Solução SAP Cloud, inclusive, entre outras,
alterações feitas no código fonte e/ou metadados da Solução SAP Cloud.

1.9

"Solução SAP Cloud" refere-se ao produto SAP Cloud do qual o Cliente tenha uma assinatura válida e com o
qual o SAP Cloud Developer Studio será usado para desenvolvimento da Solução do Cliente.

1.10 "Kit de Desenvolvimento de Software" significa componentes frontend do SAP Cloud Developer Studio,
baseados em uma estrutura de desenvolvedor e em ferramenta de design de interface de usuário. O Cliente
desenvolverá soluções no Kit de Desenvolvimento de Software frontend e com base em linguagem de script
denominada script SAP Cloud Developer Studio.
1.11 "Locatário de Teste" significa um locatário de referência predefinido da Solução SAP Cloud para realização de
testes durante o desenvolvimento do software e operado pela SAP. O acesso frontend ao locatário é
opcional. O Locatário de Teste será disponibilizado abrangendo escopo, ajuste fino, cadastro e transações de
teste, bem como Ferramentas de Usuário-Chave.
2.

Obrigações do Cliente

2.1

O Cliente será responsável por fornecer à SAP todas as informações sobre as Soluções do Cliente
necessárias para a operação entre a Solução SAP Cloud aplicável e a Solução do Cliente e para o
cumprimento das obrigações da SAP previstas neste Contrato.

2.2

O Cliente será responsável por manter a compatibilidade e interoperabilidade entre a Solução do Cliente e a
Solução SAP Cloud durante o período de vigência da assinatura da Solução SAP Cloud do Cliente.
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2.3

O Cliente deverá adquirir assinatura de um Locatário de Teste com a Solução SAP Cloud pelo mesmo período
de vigência da assinatura do SAP Cloud Developer Studio.

3.

Obrigações da SAP

3.1

Para efeitos deste Contrato, a SAP disponibilizará ao Cliente acesso ao SAP Cloud Developer Studio.

3.2

A SAP fornecerá ao Cliente as informações necessárias para que ele mantenha a compatibilidade e
interoperabilidade entre a Solução do Cliente e a assinatura da Solução SAP Cloud do Cliente.

3.3

A SAP incorporará a Solução do Cliente ao ambiente da Solução SAP Cloud do Cliente. A SAP não se
responsabiliza pelo suporte à Solução do Cliente. A SAP ativará ou desativará a Solução do Cliente mediante
notificação pelo Cliente. A SAP não se responsabiliza pelo upload da Solução do Cliente para o ambiente da
Solução SAP Cloud do Cliente. A SAP reserva-se o direito de recusar-se a incorporar a Solução do Cliente ao
Ambiente da Solução SAP Cloud do Cliente, ou a desativar temporária ou permanentemente a Solução do
Cliente a qualquer momento (i) se justificadamente julgar que a Solução do Cliente terá impacto negativo no
sistema da Solução SAP Cloud do Cliente, ou (ii) se o Cliente violar qualquer termo ou condição deste
Contrato firmado com a SAP. O risco pelo uso da Solução do Cliente é de responsabilidade exclusiva do
Cliente, e a SAP não será responsabilizada por quaisquer alterações ou modificações feitas nos Dados do
Cliente pelo ou por meio da Solução do Cliente. A SAP incorporará a Solução do Cliente ao ambiente da
Solução SAP Cloud do Cliente gratuitamente, no estado em que se encontra e sem qualquer garantia
explícita ou implícita. A SAP não garante a disponibilidade ininterrupta, presente ou futura, da Solução do
Cliente, inclusive, entre outros momentos, durante qualquer intervalo de manutenção padrão da Solução
SAP Cloud. No entanto, a SAP envidará esforços razoáveis para disponibilizar a Solução do Cliente com base
no acordo de nível de serviço (service level agreement) aplicável à Solução SAP Cloud. A SAP não se
responsabiliza por qualquer impacto negativo causado pela Solução do Cliente na disponibilidade, na
funcionalidade ou no desempenho do sistema da Solução SAP Cloud do Cliente.

4.

Direitos de uso/ Direitos de propriedade intelectual

4.1

A SAP concede ao Cliente por meio deste instrumento e pelo período de vigência do Formulário de Pedido,
uma licença limitada e não exclusiva para os Usuários Designados acessarem e usarem o SAP Cloud
Developer Studio e sua respectiva Documentação para desenvolvimento e teste da Solução do Cliente. O
Cliente não está autorizado a usar o SAP Cloud Developer Studio como aplicativo de negócios.

4.2

O Cliente não está autorizado a sublicenciar ou alugar o SAP Cloud Developer Studio. Salvo na medida do
expressamente autorizado nos termos deste instrumento e salvo na medida estipulada pelas exigências
legais indispensáveis, terceiros não estão autorizados a usar ou acessar o SAP Cloud Developer Studio ou
sua respectiva Documentação. O Cliente não está autorizado a criar Modificações ou trabalhos derivados do
SAP Cloud Developer Studio. O Cliente cede irrevogavelmente à SAP todos os direitos, titularidade e
participação sobre quaisquer Modificações e trabalhos derivados criados pelo Cliente. Qualquer outra forma
de uso não estabelecida explicitamente neste instrumento fica proibida e sujeita a um contrato formal e
separado, e aos termos e condições então vigentes para uso.

4.3

A SAP poderá fornecer ao Cliente certos componentes frontend do SAP Cloud Developer Studio que devem
ser instalados pelo Cliente em seu equipamento. O Cliente será responsável pela instalação dos referidos
componentes frontend do SAP Cloud Developer Studio.

4.4

O Cliente está ciente de que a propriedade e titularidade sobre todos os direitos de propriedade intelectual
do SAP Cloud Developer Studio, da Solução SAP Cloud e de qualquer API da SAP são e permanecerão de
propriedade exclusiva da SAP e de suas licenciadoras. Salvo no caso de licença explicitamente concedida
pela SAP ao Cliente nos termos aqui previstos, a SAP é proprietária de todos os direitos e titularidade,
inclusive de todos os direitos de propriedade intelectual, sobre quaisquer softwares, bibliotecas e
ferramentas da SAP disponibilizados pela SAP ao Cliente.

4.5

O Cliente não copiará, traduzirá, desmontará ou descompilará, nem criará ou tentará criar, por engenharia
reversa ou de outra forma, o código fonte do código objeto do SAP Cloud Developer Studio. Se o código
fonte for fornecido ao Cliente, a SAP, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de excluir ou de exigir a
exclusão do referido código fonte e de todas as cópias do código fonte sob a posse ou o controle do Cliente
sempre que uma versão ou correção futura for fornecida como funcionalidade em formato de código objeto.

4.6

Sujeito aos termos deste instrumento, o Cliente será proprietário de partes da Solução do Cliente
desenvolvidas pelo Cliente nos termos aqui previstos e de direitos de propriedade intelectual sobre as
referidas partes, salvo sobre Materiais de Referência da SAP, APIs da SAP ou bibliotecas da SAP e quaisquer
trabalhos derivados das referidas partes.
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4.7

Salvo na medida explicitamente especificada, nenhuma disposição contida neste Suplemento será
interpretada, por inferência, preclusão ou de outra forma, como transferência dos direitos de propriedade
sobre ou concessão de direitos de licença de Materiais de Referência da outra parte. Nenhuma ação poderá
impedir a SAP ou qualquer Afiliada da SAP de desenvolver de forma independente qualquer funcionalidade,
produto, meio, sistema e/ou processo novo ou aprimorado relacionado à Solução SAP Cloud, inclusive, entre
outras soluções, à Solução do Cliente, que sejam total ou parcialmente correspondentes, similares e/ou
comparáveis aos desenvolvidos pelo Cliente. A SAP reserva-se o direito de fornecer produtos de software da
SAP novos ou adicionais.

4.8

O Cliente fica autorizado a conceder a subcontratados, agentes ou autônomos acesso ao SAP Cloud
Developer Studio para desenvolvimento em nome do Cliente. O Cliente deverá obter anuência e
responsabilizar-se pelo cumprimento dos termos do Contrato por terceiros e responsabilizar-se perante a
SAP por qualquer violação destes termos em virtude do acesso concedido aos subcontratados, agentes ou
autônomos.

5

Termos Adicionais de Licenciamento

5.1

Para criar a Solução do Cliente e sujeitos à total conformidade do Cliente com os seguintes termos adicionais
de licenciamento, a SAP concede ao Cliente direito e licença limitados, isentos de pagamento de royalties,
totalmente pagos, não exclusivos, mundiais e intransferíveis para reproduzir APIs exclusivamente visando
incorporá-las à Solução do Cliente, ficando estabelecido, no entanto, que o Cliente não terá direito a
transferir, sublicenciar ou de alguma forma distribuir qualquer API a qualquer terceiro de forma
independente ou separada da Solução do Cliente em conformidade com as limitações deste Suplemento. O
Cliente não poderá modificar ou criar, total ou parcialmente, um trabalho derivado de qualquer API, salvo
para criar a Solução do Cliente de acordo com este Suplemento.

5.2

A Solução do Cliente não poderá: (i) injustificadamente prejudicar, degradar ou reduzir o desempenho ou a
segurança da Solução SAP Cloud ou do SAP Cloud Developer Studio; (ii) permitir o desvio ou a inobservância
das restrições de licença da SAP e/ou fornecer aos usuários acesso à Solução SAP Cloud ou ao SAP Cloud
Developer Studio ao qual os usuários não tenham sido diretamente licenciados; (iii) disponibilizar ou
fornecer, sem autorização por escrito da SAP, qualquer informação sobre os termos de licenciamento de
software da SAP, sobre o software da SAP ou qualquer outra informação relacionada aos produtos da SAP. O
Cliente deverá encaminhar à SAP qualquer cliente que solicite esse tipo de informação; e/ou (iv) permitir a
extração de dados em massa ou metadados de um software da SAP para um software de terceiros, inclusive
o uso, a modificação, a gravação ou outro processamento dos dados em software de terceiros.

5.3

Em troca do direito de desenvolver a Solução do Cliente, o Cliente concorda em não reivindicar nenhum
Direito de Propriedade Intelectual sobre a Solução do Cliente criada pelo Cliente em relação a qualquer
produto, serviço ou desenvolvimento futuro da SAP. O Cliente também está ciente de que as APIs da SAP
constituem e contêm propriedade intelectual valiosa da SAP e de suas licenciadoras e, para proteger a
propriedade intelectual, ele não excluirá ou de alguma maneira alterará os avisos de direitos autorais e
outros avisos sobre direitos de propriedade exibidos nas APIs da maneira entregue, e reproduzirá os avisos
em todas as cópias que fizer das APIs.

5.4

Se o Cliente transferir ou ceder a Solução do Cliente ou qualquer parte dela ou substancialmente todos os
direitos sobre a solução a qualquer terceiro que ameace impetrar uma ação judicial ou uma reclamação
contra a SAP, a SAP terá direito a rescindir o Contrato e retirar a Solução do Cliente do ambiente da Solução
SAP Cloud do Cliente. Nesse caso, o Cliente concederá à SAP uma licença não exclusiva, permanente,
mundial, totalmente paga e isenta de pagamento de royalties, com direito a conceder sublicenças, usar,
reproduzir, exibir, distribuir e criar trabalhos derivados da Solução do Cliente, e de criar, mandar criar, usar,
arrendar, vender, oferecer para venda, importar, exportar ou de alguma forma transferir qualquer aparato
ou produto (inclusive por canais de distribuição padrão) e de praticar qualquer método, sob quaisquer
direitos de propriedade intelectual da Solução do Cliente.

5.5

As APIs estão sujeitas a alterações contínuas. O Cliente deverá adaptar a Solução do Cliente às alterações
feitas nas APIs.

6

Exportação e importação

6.1

Quaisquer componentes frontend do SAP Cloud Developer Studio estão sujeitos às normas de controle de
exportação da Alemanha, da Comunidade Europeia e/ou dos Estados Unidos. A exportação e reexportação é
limitada pela legislação da Alemanha, da Comunidade Europeia e/ou dos Estados Unidos. Qualquer
reexportação para um estado-membro da União Europeia (se o Cliente for membro da União Europeia)
poderá ser limitada por leis e normas nacionais, mais especificamente se o destino final dos componentes
frontend estiver fora da União Europeia.

6.2

Qualquer reexportação fora da União Europeia é limitada pelas normas de controle de exportação da
Alemanha, da Comunidade Europeia e/ou dos Estados Unidos. Antes de qualquer exportação, o Cliente
deverá procurar orientação das autoridades de exportação competentes e, se necessário, solicitar
formalmente as autorizações de exportação exigidas. Alguns países podem ser isentos de tais obrigações; o
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Cliente deverá, portanto, contatar a SAP para obter uma lista dos países isentos. Essa obrigação aplica-se
inclusive a qualquer reexportação de componentes frontend de empresa afiliada. A obrigação acima disposta
não se aplica se o destino for um país constante na autorização de exportação Community General Export
Autorisation No EU 001 (OJ No. L159/200 de 30 de junho de 2000) (Austrália, Japão, Canadá, Nova
Zelândia, Noruega, Polônia, Suíça, República Tcheca, Hungria, Estados Unidos). Mesmo nesse caso, no
entanto, poderão ser aplicáveis leis nacionais de controle de exportação.
6.3

A transferência eletrônica ou o download de componente frontend pode caracterizar uma exportação, bem
como qualquer envio físico de mídia de dados. A importação e o uso de componentes frontend no país de
destino poderá também ser limitada ou proibida por normas nacionais daquele país.

6.4

No caso de software criptográfico, aplica-se, ainda, este dispositivo: Qualquer software com tecnologia de
criptografia sólida (SSL com chaves de 128 bits de comprimento) deve ser licenciado separadamente para
cada contrato da SAP.
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