» Termos de uso do EQS Group AG «
(doravante referida como EQS), Karlstr. 47, 80333 Munique, Alemanha

Introdução
A

A Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) é uma fundação sem fins lucrativos incorporada pelo Financial
Stability Board em Basel / Switzerland sob as leis da Suíça.

B

O GLEIF e suas Unidades Operacionais Locais parceiras (“LOUs“) operam um sistema de identificadores de entidades jurídicas (“LEI“, “LEIs“) e repositórios LEI com certas informações adicionais sobre as entidades legais relevantes (“Legal Entity Reference Data“,”LE-RD“).

C

O site http://www.lei-manager.com permite que os usuários acessem o Repositório LEI da LOU. Qualquer acesso
desse tipo pode usar downloads de arquivos, acesso via Interfaces Web / APIs ou por qualquer outro meio técnico,
conforme previsto na discrição do “EQS“. Todos os dados de LEI e acesso LE-RD de http://www.lei-manager.com
estão sujeitos aos termos de uso definidos a seguir (os “Termos de Uso“).

1. Definições
“Serviço de Acesso“ significa o recurso fornecido pela “EQS“ sob estes Termos de Uso e descrito abaixo, fornecido neste
website http://www.lei-manager.com.
“Repositório LEI LOU” significa o banco de dados e / ou saída do arquivo Formato de Arquivo de Dados Comum operado
por “EQS“ com pelo menos todos os LEIs e LE-RD gerenciados por “EQS“..
“Marca e Logotipo GLEIF“ significa a marca comercial e o logotipo da GLEIF, como mostrado em http://www.gleif.org.
“GLEIS” significa o Sistema Global de Identificação de Entidade Jurídica operado pela GLEIF e pelas LOUs.
“LEIs“ significa um ou mais Identificadores de Entidade Legal emitidos pela GLEIF e pelas LOUs.
“LEI Reference Data“ and “LE-RD“ (singular and plural) shall mean the information available in the LEI Repository in
relation to an LEI. The categories of data currently included in the LE-RD are listed on “EQS“.
“LOU” ou “LOUs” significa as Unidades Operacionais Locais que firmaram um Contrato Principal com a GLEIF e que são
credenciadas pela GLEIF para aceitar solicitações de entidades legais para LEIs e emitir LEIs. Uma lista das LOUs acreditadas
pode ser encontrada em „EQS“, que é uma LOU autorizada.
“Nós”, “nossos” ou termos equivalentes devem se referir a “EQS“.
“Usuário”, “Você”, “seu” ou termos equivalentes referem-se a qualquer usuário do Serviço de Acesso.

2. Serviço de Acesso
2.1 O
 Serviço de Acesso permite que os Usuários pesquisem e / ou baixem LEIs individuais e / ou LE-RD relacionados e
/ ou todo o conjunto ou um subconjunto de LEIs e / ou LE-RD pertencentes ao Repositório LEI e / ou Dados Comuns
da LOU Arquivo de formato de arquivo.

2.2 O
 Serviço de Acesso no site http://www.lei-manager.com é fornecido gratuitamente e sem quaisquer barreiras
técnicas.
2.3 O
 s dados disponíveis através do Serviço de Acesso são fornecidos sob a licença CC0, veja https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
2.4 A
 fim de proteger o GLEIS e os princípios fundamentais subjacentes a ele estabelecidos nos Princípios de Governança do GLEIS, em particular no caso de qualquer uso do Serviço de Acesso que seja contrário ou ameace solapar
esses princípios fundamentais ou o benefício público para o qual LEIs e LE-RD são fornecidos, temos que nos
reservar o direito de suspender ou modificar o Serviço de Acesso ou qualquer um dos Termos de Uso.
2.5 O
 s requisitos técnicos que você deve observar para poder usar o Serviço de Acesso são descritos na web http://
www.lei-manager.com.

3. Nível de Serviço
Nós tomamos todos os esforços possíveis para que o site http://www.lei-manager.com e o Serviço de Acesso funcionem
e estejam disponíveis sem interrupções ou erros. No entanto, sua operação pode ser interrompida devido a manutenção,
atualizações ou falhas no sistema ou na rede. As janelas de serviço são - sempre que possível - anunciadas em devido tempo
no site http://www.lei-manager.com.

4. Condições de Uso
4.1 Ao usar nosso Serviço de Acesso, você concorda com os seguintes termos:
(a)   Você reconhece que não possui, e não adquirirá, qualquer propriedade intelectual ou outros direitos de
propriedade nos LEIs e LE-RD, conforme fornecido pelo Serviço de Acesso, e que você não reivindica e não
reivindicará tais direitos.
(b)   Você concorda que acessa os LEIs e / ou LE-RD em http://www.lei-manager.com somente através do uso do
Serviço de Acesso, e que evita tentar obter acesso ao nosso Repositório de LEI ou a qualquer outro outros
de nossos arquivos ou bancos de dados que não sejam através do uso do Serviço de Acesso oferecido por
nós e, em particular, que você evite tentar contornar restrições técnicas ou infectar o Repositório do LEI com
malware de qualquer tipo.
(c)   Se você deseja usar a logomarca e logotipo GLEIF, que é uma marca registrada, entre em contato com a GLEIF
no endereço indicado no (s) http(s)://www.gleif.org.
4.2 V
 ocê concorda que deve abster-se de criar, de qualquer maneira, a impressão de que os dados e / ou serviços,
exceto os LEIs originais e o LE-RD baixados por você através do Serviço de Acesso, são fornecidos ou suportados
ou autorizados ou concedida ou de outra forma associada por ou com GLEIF ou “EQS“.
4.3 V
 ocê também concorda em se abster de quaisquer ações ou declarações que possam induzir o público e / ou seus
clientes a acreditar que quaisquer produtos ou serviços fornecidos por você, mesmo se os LEIs e LE-RD fizerem
parte de tal produto ou serviço, sejam serviços ou produtos de GLEIF ou qualquer LOU, ou de que você faz parte,
ou em um relacionamento especial com GLEIF e / ou o GLEIS e / ou qualquer LOU.
4.4 V
 ocê concorda que GLEIF e „EQS“ podem tomar as medidas apropriadas, incluindo, entre outras, ações judiciais e
liminares, se você não cumprir estes Termos de Uso, e que você é, desde que a lei aplicável permita, sujeita a pagamento de uma indemnização no montante de 100.000 euros por um único caso de incumprimento.

5. Isenção de Garantias e Renúncia de Responsabilidade
5.1 O
 LEIS E O LE-RD DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACESSO SÃO FORNECIDOS EM UMA BASE
“COMO ESTÁ” E “CONFORME DISPONÍVEL”. NÃO FAZEMOS DECLARAÇÕES OU GARANTIAS DE NENHUM TIPO,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. VOCÊ CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE QUALQUER USO É POR SUA CONTA E
RISCO.
5.2 A
 TÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RENUNCIAMOS A LEIS E A LE-RD TODAS
AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E RESPONSABILIDADE, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. NÓS NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS E CONSEQÜENCIAIS) DECORRENTES DO USO DO SERVIÇO DE ACESSO OU
LEIS E LE-RD.
5.3 E
 M PARTICULAR, SEM LIMITAÇÃO, VOCÊ RECONHECE QUE A EMISSÃO DE LEIS E COLETA DE LE-RD É BASEADA
EM APLICAÇÕES E INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR TERCEIROS. NÃO PODEMOS E NÃO REPRESENTAMOS OU
GARANTIMOS QUE ESSA INFORMAÇÃO É PRECISA, CORRETA, ACTUALIZADA OU QUE UM CERTO LEI É O ÚNICO
LEI EMITIDO PARA UMA DETERMINADA ENTIDADE LEGAL.
5.4 E
 M PARTICULAR, SEM LIMITAÇÃO, REJEITAMOS TODA A RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS POR
QUAISQUER INTERRUPÇÕES OU ERROS NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO OU DO WEBSITE http://
www.lei-manager.com. ALÉM DISSO, REJEITAMOS TODA A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER MAU FUNCIONAMENTO, IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO OU POTAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DO
WEBSITE DEVIDO A EQUIPAMENTOS INAPROPRIADOS, PERTURBAÇÕES RELACIONADAS COM FORNECEDORES
DE SERVIÇOS DE INTERNET, À SATURAÇÃO DA REDE DE INTERNET, E POR QUALQUER OUTRA RAZÃO. ALÉM
DISSO, NÃO GARANTIMOS QUE OS SERVIÇOS, INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS INCLUÍDOS OU DISPONIBILIZADOS
POR VOCÊ ATRAVÉS DOS SERVIÇOS OU DO WEBSITE http://www.lei-manager.com ESTÃO LIVRES DE VÍRUS OU
DE OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS.
5.5 A S RESERVAS DA LICENÇA (VER SEÇÃO 4) SE APLICAM.

6. Lei Aplicável e Jurisdição
6.1 E
 stes Termos de Uso e seu uso do Serviço de Acesso devem, em todos os aspectos, ser regidos e interpretados de
acordo com as leis substantivas da “Alemanha”, sem considerar o “conflito de leis” da Alemanha.
6.2 A
 s Partes submetem-se à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes em Munique, Alemanha, para todos os
litígios emergentes ou relacionados com estes Termos de Utilização.

