Termos de Uso

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS USUÁRIOS DO CANAL
DO CLIENTE AGRONELLI

A Agronelli Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários Ltda. (doravante,
simplesmente Agronelli), por meio da área de tecnologia da informação, disponibilizou aos seus
Clientes a aplicação denominada
Canal do Cliente Agronelli
(doravante, simplesmente Canal do Cliente)
que lhes possibilita o pleno desenvolvimento de atividades que dependam de informações
contidas naquele sistema;

CONSIDERANDO que o Canal do Cliente é de exclusiva propriedade da Agronelli, que arca
com todos os custos de desenvolvimento, aquisição e manutenção da infraestrutura de
tecnologia da informação (entendam-se incluídos todos os hardwares e softwares comprados e
licenciados pela Agronelli) para dar suporte ao
Canal do Cliente
, não havendo expectativa de privacidade no uso de tais equipamentos e sistemas;

CONSIDERANDO que a Agronelli entende que a tecnologia da informação deve ser usada
como um diferencial, gerando maior agilidade nos negócios e credibilidade na relação da
Agronelli
para com seus Clientes e com o mercado em geral, agregando valor aos produtos e serviços
oferecidos ao mercado;

CONSIDERANDO que a Agronelli incentiva e disciplina internamente a utilização destes
recursos, como forma de melhoria constante das suas operações;

CONSIDERANDO que a má utilização da infraestrutura de tecnologia da informação poderá
ocasionar sérios prejuízos à
Agronelli, tais como:
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• Perda e/ou extravio de dados;
• Aumento do tempo de comunicação de dados da Agronelli;
• Queda da produtividade em função do mau uso ou do uso inadequado dos recursos;

CONSIDERANDO que os Clientes que atuam em conjunto com a Agronelli poderão, no
desempenho de suas funções, ter acesso a informações restritas e de extrema relevância
interna, tais como dados técnicos, operacionais e de processos, a esses não se limitando,
todos estratégicos para a boa condução dos negócios da
Agronelli
, no seu segmento de atuação no mercado brasileiro de industrialização e comércio de insumos
agropecuários;

DECLARO QUE:

1. Estou ciente de que a Agronelli é a legítima proprietária de todos os equipamentos de
informática, sistemas e softwares licenciados e instalados que dão suporte ao
Canal do Cliente
;

2. São de propriedade da Agronelli o sistema e todas as informações geradas, guardadas ou
recebidas por meio desses equipamentos e softwares, através da utilização dos recursos
computacionais e sua infraestrutura tecnológica;

3. Estou ciente do conteúdo e forma das diretrizes de segurança e uso de infraestruturas
tecnológicas estabelecidas pela Agronelli contidas neste documento, declarando a minha
concordância com seus termos, conceitos, normas e condições, comprometo-me a cumprir e
fazer cumprir, sob as penas da lei, as disposições constantes neste documento e outros que
eventualmente me for transmitido com a mesma finalidade, sempre que aplicáveis aos poderes
de acesso que o
Canal do Cliente nos confere;

4. Estou cientes de que os recursos somente são disponibilizados como forma de facilitar e
maximizar o resultado da relação com o Agronelli e que devemos utilizá-los de acordo com as
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regras aqui definidas, sob pena de imediata exclusão do nosso acesso ao
Canal do Cliente
;

5. Estou ciente, e de acordo, de que os recursos somente poderão ser utilizados para fins
exclusivamente profissionais, ou seja, de interesse direto da Agronelli e dos seus Clientes;

6. Estou ciente de que todas as comunicações nas redes e sistemas disponibilizados pela Agr
onelli
são constantemente monitorados,
conforme previsto em seu Regulamento de Segurança
, concordando expressamente com essa prática de controle, indispensável para a manutenção
do nível de segurança desejável;

7. Concordo que posso ser responsabilizado pelos prejuízos causados a Agronelli, em caso
de ser constatada minha responsabilidade pela prática de atos atentatórios aos comandos
contidos neste documento, além de estar sujeito às penalidades previstas na legislação
pertinente;

8. Tenho ciência de que o uso do Canal do Cliente dar-se-á em caráter técnico profissional,
de forma limitada a alguns recursos, levando-se em consideração a minha relação contratual
com a
Agronelli, a qual poderá, a qualquer
momento e por qualquer motivo, e a seu exclusivo critério, rever a minha permissão de acesso
aos recursos computacionais e da infraestrutura tecnológica;

9. Estou ciente, e concordo, de que o Canal do Cliente da Agronelli é compartilhado com
outros Clientes e que a infraestrutura tecnológica utilizada pela
Agronelli
tem caráter corporativo;

10. Comprometo-me a não revelar, bem como reproduzir sob qualquer forma, fora do âmbito
profissional, fato ou informações de qualquer natureza a que tenha conhecimento por força das
nossas atribuições e permissões de acesso, salvo em decorrência de decisão competente na
esfera legal ou judicial, da mesma forma que me responsabilizo por qualquer prejuízo que
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causar em decorrência de ato que contrarie a obrigação da manutenção de sigilo ora
mencionada, a qual perdurará mesmo após a extinção do compromisso formal aos presentes
termos;

11. Estou ciente de que devo utilizar o acesso a aplicativos e dados do sistema somente para
fins de uso do Canal do Cliente e/ou outros para os quais estiver devidamente autorizado;

12. Estou ciente de que não posso revelar a nenhum terceiro, dentro ou fora da Agronelli,
meus códigos e senhas de acesso ao
Canal do Cliente
, nem adotar conduta negligente ou imprudente, que facilite o conhecimento dos meus códigos
e senhas de acesso;

13. Estou ciente de que, no caso de transgressão a quaisquer dos preceitos e condições acima
descritas, responderei por minhas ações e omissões, inclusive, se necessário for, na esfera
judicial.

O presente TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE vigorará pelo prazo
em que durar minha relação contratual com a
Agronelli
, não podendo ser rescindido enquanto persistir tal vínculo, sob qualquer hipótese, mesmo em
fase pós-contratual.

Declaro estar ciente de que devo respeitar todos os termos contidos neste documento, da
mesma forma que ratifico saber que o não cumprimento dessas regras poderá implicar no
bloqueio de meu acesso ao Canal do Cliente, assim como devo manter atualizado o nosso
cadastro na
Agronelli.
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