
 
 

1 
WW0016A – Licença de Exibição e Mídia – Versão 2-21-17 

TERMO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL. 
LICENÇA DE EXIBIÇÃO E MÍDIA 

Versão A2-21-17 
 
O presente Termo de Licença de Exibição e Mídia ("Termo de Licença") se aplica ao uso de um Produto caso você o tenha licenciado 
sob uma Licença de Exibição e Mídia concedida diretamente pela DigitalGlobe, Inc. (“DigitalGlobe”) ou por um Revendedor Certificado 
da DigitalGlobe. Este Termo de Licença foi estabelecido entre a DigitalGlobe, cujo principal local de negócios está situado no endereço 
1300 W. 120th Avenue, Westminster, Colorado 80234 EUA, e o Cliente. Este Termo de Licença é adicional e complementa a Licença 
de Uso Interno, a Licença de Grupo ou a Licença de Serviços de Assinatura que se aplica ao Produto.  
 
Ao assinar ou indicar de outra forma que aceitou um Contrato de Cliente, ou descarregar, acessar ou usar qualquer Produto autorizado 
por uma Licença de Exibição e Mídia, você aceita e concorda em cumprir o presente Termo de Licença. Se você aceitar este Termo de 
Licença em nome de uma empresa, de outra entidade jurídica ou de um órgão do governo, isto significa que dispõe de autorização 
para vincular essa entidade aos termos e condições deste documento. Os termos escritos em letra maiúscula neste Termo de Licença 
são definidos na Seção 4, abaixo. 
 
1. CONCESSÃO DA LICENÇA. Além dos direitos de uso estabelecidos na Licença de Uso Interno, na Licença de Grupo ou na 

Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável, a DigitalGlobe concede ao Cliente uma licença perpétua, não exclusiva e 
intransferível para divulgar excertos do Produto e/ou de Derivados do Produto em qualquer das seguintes publicações 
("Publicações") a fim de complementar textos ou outro conteúdo, sujeito aos requisitos estabelecidos na Seção 2, abaixo: 

 
 (a) relatórios, documentos técnicos, apresentações e manuais de treinamento (impressos e eletrônicos); 
 
 (b)   livros, livros didáticos, jornais, revistas, artigos, diários e blogs (impressos e eletrônicos); 
 
 (c) cartazes, folhetos e estandes de exposição; 
 
 (d) sites da Internet e mídia social; e 
 
 (e) mídia em vídeo incluindo filmes, programas de televisão, documentários, seminários via Internet e outras formas de difusão. 
 
2. REQUISITOS. Toda a utilização do Produto e dos Derivados do Produto está sujeita aos seguintes requisitos: 

 
(a) MÍDIA IMPRESSA E DE VÍDEO/DIFUSÃO.  

 
(i) Resolução – não deve ser superior à resolução da imagem fornecida. 
(ii) Metadados – podem ser publicados apenas os metadados de data/hora e veículo de obtenção, e de combinação de 

bandas. 
 

(b) MÍDIA ONLINE.  

 
(i) Resolução – não deve ser superior à resolução da imagem fornecida. 
(ii) Formatos de imagem – .png, .tif, .tiff, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .bmp, .pdf ou qualquer outro formato que não contenha 

informações georreferenciadas. 
(iii) Metadados – podem ser publicados somente os metadados de data/hora e veículo de obtenção, e de combinação de 

bandas.  
(iv) Segurança da imagem – as imagens não podem ser extraíveis ou descarregáveis. 

 
Além disso, cada uso do Produto ou de um Derivado do Produto nas Publicações deve incluir uma atribuição à DigitalGlobe, Inc., 
na imagem ou adjacente à mesma, da seguinte forma: “Imagem © 20XX DigitalGlobe, Inc.”, constando o ano pertinente. No 
entanto, no tocante à inclusão do Produto ou de um Derivado do Produto em um filme, programa de televisão, documentário, 
seminário via Internet ou outra forma de difusão, a atribuição pode ser incluída nos créditos no final da produção. 

 
3. TERMO DE LICENÇA SUBJACENTE. Exceto quando especificamente modificado por este Termo de Licença, a Licença de Uso 

Interno, a Licença de Grupo ou a Licença de Serviços de Assinatura, conforme aplicável, e todas as disposições nelas contidas 
estão e continuarão em pleno vigor e efeito. Todas as disposições gerais estabelecidas na Licença de Uso Interno, na Licença de 
Grupo ou na Licença de Serviços de Assinatura, conforme for pertinente, se aplicarão a este Termo de Licença como se 
estivessem incluídas no presente documento. Todas as disposições gerais estabelecidas na Licença de Uso Interno, na Licença 
de Grupo ou na Licença de Serviços de Assinatura, conforme for pertinente, se aplicarão a este Termo de Licença como se 
estivessem incluídas no presente documento.  
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4. DEFINIÇÕES. 
 

“Cliente” significa o indivíduo, a entidade legal ou o órgão governamental que adquiriu uma licença para utilizar o Produto 

aplicável, diretamente da DigitalGlobe ou de um Revendedor Certificado.  

 
"Confirmação de Pedido" significa o contrato ou outro documento preparado pela DigitalGlobe que estabelece os Produtos que 

a DigitalGlobe oferece para licenciar ao Cliente e os termos relacionados, que são apresentados para aceitação por parte do 
Cliente. Uma cotação que inclui uma taxa estimada não é uma Confirmação de Pedido. 
 
"Contrato de Cliente" significa (a) em relação a um Cliente que adquire uma licença para usar os Produtos diretamente da 

DigitalGlobe, o contrato que compreende a Confirmação de Pedido e os Termos e Condições do Produto aplicáveis; e (b) em 
relação a um Cliente que adquire uma licença de um Revendedor Certificado para usar os Produtos, o acordo estabelecido entre 
o Revendedor Certificado e o Cliente. 
 
“Derivado" significa um trabalho derivado do Produto que o Cliente está autorizado a desenvolver de acordo com a Licença de 

Uso Interno, a Licença de Grupo ou a Licença de Serviços de Assinatura que rege o uso do Produto pelo Cliente.  
 
“Licença de Grupo” significa os termos e condições que se aplicam caso o Cliente tenha licenciado os Produtos de acordo com 

uma "Licença de Grupo 1 a 5" ou uma "Licença de Grupo >5”. A Licença de Grupo está disponível em 
https://www.digitalglobe.com/legal/information 
 
"Licença de Serviços de Assinatura" significa os termos e condições que se aplicam caso o Cliente tenha licenciado os 

Produtos de acordo com uma "Licença de Serviços de Assinatura". A Licença de Serviços de Assinatura está disponível em 
https://www.digitalglobe.com/legal/information 
 
"Licença de Uso Interno" significa os termos e condições que se aplicam caso o Cliente tenha licenciado os Produtos de acordo 

com uma "Licença de Uso Interno". A Licença de Uso Interno está disponível em https://www.digitalglobe.com/legal/information 
 
"Produto" significa o produto licenciado pelo Cliente, conforme estabelecido no Contrato de Cliente.  
 
"Publicação" tem o significado estabelecido na Seção 1 deste Termo de Licença. 
 
 “Revendedor Certificado” significa um distribuidor autorizado pela DigitalGlobe a vender licenças para utilização dos Produtos. 
 
“Termos e Condições do Produto” significa os Termos e Condições do Produto de acordo com os quais a DigitalGlobe fornece 

o Produto ao Cliente, disponíveis em https://www.digitalglobe.com/legal/information.   
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