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É IMPORTANTE QUE VOCÊ LEIA ATENTAMENTE E ENTENDA ESTE CONTRATO E O AVISO DE 
PRIVACIDADE DO DRIVER DE MESA DIGITALIZADORA. AO CLICAR NO BOTÃO “ACEITAR” OU AO 
USAR OU INSTALAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM ESTE CONTRATO E CONCORDA 
COM O AVISO DE PRIVACIDADE DO DRIVER DE MESA DIGITALIZADORA. SE NÃO CONCORDA 
COM TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO E COM O AVISO DE PRIVACIDADE DO DRIVER DE 
MESA DIGITALIZADORA OU NÃO CONCORDA EM CUMPRIR ESTE CONTRATO, CLIQUE NO 
BOTÃO "RECUSAR". SE NÃO ACEITAR ESTE CONTRATO E O AVISO DE PRIVACIDADE DO 
DRIVER DE MESA DIGITALIZADORA, VOCÊ NÃO TERÁ O DIREITO DE USAR OU ACESSAR O 
SOFTWARE. 

 

Parte I: 

CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL  

SOFTWARE DE DRIVER DE MESA DIGITALIZADORA 

 

Este Contrato de Licença de Usuário Final (este "Contrato") é entre você (tanto o indivíduo que instala o 
Software quanto qualquer entidade legal em nome da qual tal indivíduo esteja agindo) ("Você" ou "Seu") 
e a Wacom Co., Ltd., 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japão (“Wacom”). 

1. DEFINIÇÕES 

1.1 “Documentação” significa os guias e manuais do usuário para instalação e uso do 
Software. 

1.2 “Produto” significa o hardware da mesa digitalizadora Wacom com o qual o Software foi 
fornecido a Você. 

1.3 “Software” significa o software e firmware do Driver de Mesa Digitalizadora Wacom e 
qualquer Documentação correspondente que a Wacom possa fornecer a Você em conexão com o 
Produto, e quaisquer atualizações a este que a Wacom possa, a seu critério, fornecer a Você sob este 
Contrato. 

2. LICENÇA DE SOFTWARE 

2.1 Concessão de licença. Sujeito aos termos e condições deste Contrato, a Wacom 
concede a Você uma licença limitada e não exclusiva para: (a) usar e instalar uma única cópia do 
Software, somente em formato legível por máquina, em um único computador ou outro dispositivo similar, 
exclusivamente em conjunto com o Produto; (b) usar a Documentação fornecida com o Software para 
dar suporte ao Seu uso autorizado do Software; e (c) fazer uma única cópia de backup do Software, a 
ser usada exclusivamente para fins de backup, desde que todos os avisos, legendas e símbolos de 



marcas registradas, direitos autorais e outros direitos de propriedade e restritos incluídos na versão 
original do Software sejam reproduzidos em tal cópia de backup. Não obstante o acima exposto, se Você 
for menor de 18 anos, Você concorda que nenhuma licença para o Software é oferecida ou fornecida 
sem o consentimento de Seus pais ou responsáveis para este Contrato. 

2.2 Restrições. Você não copiará, usará, modificará, adaptará, traduzirá ou exercerá 
qualquer outro direito no Software (incluindo a Documentação), exceto conforme (i) expressamente 
permitido por este Contrato ou na extensão mínima permitida pela lei aplicável; ou (ii) para fins de 
recuperação de desastres, verificação de erros do programa e backup. Você não permitirá, encorajará ou 
habilitará qualquer terceiro a modificar, adaptar, traduzir, distribuir, criar trabalhos derivados baseados, 
penhorar, licenciar novamente, sublicenciar, emprestar, alugar ou arrendar o Software ou usar o 
Software para treinamento de terceiros, compartilhamento comercial ou uso em agências de serviços. 
Você não permitirá, encorajará ou habilitará qualquer terceiro a fazer engenharia reversa, desmontar ou 
descompilar o Software, ou tentar determinar qualquer código fonte, algoritmos, métodos ou técnicas 
usadas ou incorporadas no Software, exceto conforme e na extensão mínima expressamente permitida 
pela lei aplicável. Você permitirá, encorajará ou habilitará qualquer terceiro a usar o Software em 
conjunto com quaisquer produtos de terceiros, mas poderá ser usado somente em conexão com o 
Produto. Você não removerá ou alterará nenhuma marca registrada, direitos autorais ou outros avisos de 
direitos de propriedade e restritos, legendas e símbolos que apareçam no Software. 

2.3 Limitações de exportação. Você não pode usar ou exportar ou reexportar o Software, 
exceto conforme autorizado pelas leis das jurisdições das quais o Software foi obtido legalmente por 
Você. Se Você obteve o Software nos Estados Unidos ou dos Estados Unidos, o Software não pode ser 
exportado ou reexportado (a) para qualquer país sob embargo dos EUA ou (b) para qualquer pessoa na 
lista de Cidadãos Especialmente Designados do Departamento do Tesouro dos EUA ou do 
Departamento dos EUA da Lista de Pessoas Negadas de Comércio ou Lista de Entidades. Ao usar o 
Software, Você declara e garante que não está localizado em nenhum desses países ou em qualquer 
lista. Você também concorda que não usará o Software para quaisquer fins proibidos pela lei dos 
Estados Unidos ou de sua jurisdição local, incluindo, sem limitação, o desenvolvimento, projeto, 
fabricação ou produção de mísseis ou armas nucleares, químicas ou biológicas. 

2.4 Nenhuma cessão; transferência única. Você não transferirá, cederá ou delegará o 
Software ou quaisquer de Seus direitos ou obrigações sob este Contrato, por força de lei ou de outra 
forma, sem o consentimento prévio por escrito da Wacom, que não deve ser retido sem motivo razoável. 
No entanto, Você pode fazer uma única transferência permanente do Software e de todos os Seus 
direitos sob este Contrato para outra parte em relação à Sua transferência do Produto se e somente se 
todas as condições a seguir forem atendidas: (a) a transferência inclui todos os componentes e partes do 
Produto, todos os materiais impressos, quaisquer outras garantias aplicáveis ao Produto e todos os Seus 
direitos e obrigações sob este Contrato, (b) Você não retém nenhuma cópia do Software ou qualquer 
parte dele em qualquer mídia ou computador, e (c) a parte que recebe o Software lê, entende e concorda 
em aceitar os termos deste Contrato. Qualquer transferência, cessão ou delegação de quaisquer de 
Seus direitos ou obrigações sob este Contrato em violação a este parágrafo é nula e sem efeito. 

2.5 Propriedade. O Software é licenciado e não vendido.  A Wacom e seus licenciadores 
reterão todos os direitos, títulos e interesses no Software, incluindo todas as patentes, direitos autorais, 
marcas registradas, segredos comerciais e qualquer outra propriedade intelectual ou direitos industriais 
sobre o Software, e quaisquer melhorias, atualizações e trabalhos derivados dele. A Wacom reserva 
todos os direitos e interesses relativos ao Software. Você não adquire quaisquer outros direitos, 
expressos ou implícitos, no Software além daqueles expressamente concedidos sob este Contrato. 

2.6 Sem suporte. A Wacom não tem obrigação de fornecer suporte técnico, manutenção, 
atualizações, modificações ou novas versões do Software sob este Contrato. 

2.7 Atualizações. A Wacom, a seu critério, pode disponibilizar a Você atualizações ou 
melhorias do Software. Os termos deste Contrato regerão qualquer atualização ou melhoria fornecida 
pela Wacom a Você que substitua, complemente, modifique ou aprimore o Software, exceto que, se tal 



atualização ou melhoria for acompanhada por um conjunto separado de termos, esses termos regerão 
para a extensão de qualquer conflito ou termos que sejam adicionais a este Contrato. 

3. GARANTIAS E RECURSOS DO SOFTWARE 

3.1 Garantias limitadas. A Wacom garante que o Software irá, por um período de (a) dois (2) 
anos se você residir na Europa, África ou Oriente Médio; ou (b) noventa (90) dias se você residir em 
qualquer outra jurisdição (em cada caso, medido a partir da data em que o Software foi instalado, 
baixado ou ativado pela primeira vez por você) (o “Período de Garantia”), ter um desempenho adequado 
de acordo com a Documentação, desde que o Software seja usado de acordo com a Documentação e os 
termos e condições deste Contrato. Caso o Software não cumpra a garantia anterior durante o Período 
de Garantia aplicável, a Wacom fará esforços comercialmente razoáveis para corrigir tal não 
conformidade reparando ou substituindo o Software sem custo adicional para Você. Se a Wacom 
determinar que reparar ou substituir o Software não é viável, seria desproporcionalmente caro, não pode 
ser concluído dentro de um período de tempo razoável ou resultaria em inconveniência irracional para a 
Wacom, a Wacom poderá, em vez de reparo ou substituição, oferecer uma redução apropriada ou 
reembolso de quaisquer taxas pagas por Você. 
O Software não é tolerante a falhas e não foi projetado, permitido ou destinado a usos relacionados a 
atividades de alto risco. Nenhuma informação ou conselho verbal ou escrito fornecido pela Wacom, seus 
agentes ou quaisquer distribuidores ou varejistas do Produto criará qualquer garantia ou de qualquer 
forma aumentará o escopo das garantias expressamente fornecidas pela Wacom sob este Contrato. Na 
extensão máxima permitida por lei, seu parágrafo declara toda a responsabilidade e obrigação da 
Wacom, e Seu único e exclusivo recurso caso o Software não cumpra a garantia anterior ou esteja com 
defeito. 
A Wacom não garante que: (a) o Software atenderá aos Seus requisitos, (b) o Software será compatível 
ou funcionará no computador ou outro dispositivo em que Você o instalar, ou (c) os defeitos no Software 
serão corrigidos, ou que a operação do Software será ininterrupta ou livre de erros. Este Contrato não 
contém garantias da Wacom, nem quaisquer responsabilidades em relação ao Produto, que está sujeito 
à garantia de hardware padrão da Wacom (se houver) aplicável a ele. 
A Wacom não terá obrigações de garantia nos termos deste parágrafo se tal não conformidade for 
causada pelo uso não autorizado do Software, abuso, uso indevido, alteração, negligência ou dano 
acidental do Software ou qualquer reparo ou modificação do Software não realizado pela Wacom. A 
substituição ou reparo do Software não estende seu período de garantia além do Período de Garantia 
original. 

3.2 Renúncias. ALÉM DAS GARANTIAS EXPRESSAS CONTIDAS NESTE ACORDO, A 
WACOM NÃO FAZ, E RENUNCIA EXPRESSAMENTE, TODA E QUALQUER REPRESENTAÇÃO E 
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO COM RELAÇÃO AO SOFTWARE. NA MÁXIMA EXTENSÃO 
PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A WACOM SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE TODAS AS 
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, 
QUALIDADE SATISFATÓRIA, PRECISÃO, DIREITO E NÃO VIOLAÇÃO, OU QUE POSSAM SURGIR 
DO CURSO DE DESEMPENHO, CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO COMERCIAL. NA MEDIDA EM 
QUE A LEI LOCAL É APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E QUE A LEI LOCAL PROÍBE OU RESTRINGE 
A WACOM DE EXCLUIR OU RESTRINGIR SEUS DIREITOS EM RELAÇÃO A UMA GARANTIA OU 
RESPONSABILIDADE POR UM DEFEITO NO SOFTWARE, ENTÃO QUALQUER EXCLUSÃO OU 
RESTRIÇÃO NESTE CONTRATO QUE SEJA CONTRÁRIA A ESSA LEI LOCAL NÃO SE APLICA E 
SERÁ SUBSTITUÍDA PELA GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI LOCAL. 

4. RESCISÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE 

Este Contrato é efetivo até ser rescindido. Além disso, Seus direitos e licenças sob este Contrato serão 
automaticamente rescindidos e deixarão de ser efetivos, sem qualquer aviso ou ação da Wacom, no 
caso de Você violar ou deixar de cumprir quaisquer termos deste Contrato. Após a rescisão deste 
Contrato, Você cessará todo o uso do Software, excluirá permanentemente e tornará irrecuperável o 
Software e todas as suas cópias (incluindo Sua cópia de backup e toda a Documentação) de Seu 



computador ou dispositivo similar no qual foi instalado. Após qualquer rescisão deste Contrato, as 
Seções 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 e 5 permanecerão. 

5. TERMOS GERAIS 

5.1 Lei aplicável. Este Contrato e todos os assuntos decorrentes ou relacionados a ele serão 
regidos pelas leis internas do Japão sem dar efeito a qualquer regra de escolha de lei. O presente 
Contrato não será regido pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda 
Internacional de Mercadorias, cuja aplicação está expressamente excluída. No caso de qualquer 
controvérsia, reclamação ou disputa entre as partes decorrente ou relacionada a este Contrato ou ao 
Software, tal controvérsia, reclamação ou disputa poderá ser julgada exclusivamente no Tribunal Distrital 
de Tóquio, localizado em Tóquio, Japão, e a Wacom e Vocês concordam irrevogavelmente com a 
jurisdição e foro de tal tribunal. 

5.2 Limitação de responsabilidade. Na extensão máxima permitida por lei, (i) em nenhum 
caso qualquer das partes será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, 
consequenciais ou punitivos, ou danos por lucros cessantes, receita, negócios, economia, dados, uso ou 
custo de aquisição substituta, incorrida por qualquer das partes ou por qualquer terceiro, seja em ação 
contratual ou extracontratual, ainda que a outra parte tenha sido avisada da possibilidade de tais danos 
ou se tais danos forem previsíveis; e (ii) em nenhuma hipótese a responsabilidade da Wacom por 
qualquer perda, dano, custo ou despesa incorrido ou sofrido por Você em conexão com ou decorrente do 
Software ou deste Contrato excederá os valores pagos por Você para o Produto. As partes reconhecem 
que as limitações de responsabilidade nesta Seção 5.2 e nas outras disposições deste Contrato e a 
alocação de risco aqui contida são um elemento essencial do acordo entre as partes, sem o qual a 
Wacom não teria celebrado este Contrato. O preço do Produto pela Wacom reflete essa alocação de 
risco e a limitação de responsabilidade aqui especificada. Não obstante o acima, nada neste Contrato 
limita a responsabilidade da Wacom para com Você no caso de: (i) morte ou danos pessoais resultantes 
diretamente de negligência da Wacom ou de seus funcionários ou agentes; ou (ii) qualquer ato 
fraudulento ou omissão da Wacom ou de seus funcionários ou agentes; ou (iii) qualquer má conduta 
intencional ou negligência grave por parte da Wacom; ou (iv) qualquer responsabilidade que não possa 
ser excluída pela lei local aplicável. 

5.3 Divisibilidade. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada ilegal, inválida ou 
de outra forma inexequível, tal disposição será aplicada na medida do possível consistente com a 
intenção declarada das partes ou, se incapaz de tal execução, será considerada cortada e excluída 
deste Contrato, enquanto o restante deste Contrato continuará em pleno vigor e efeito. 

5.4 Conformidade com as leis. Você cumprirá integralmente todas as leis e regulamentos 
aplicáveis, incluindo as leis de exportação e as leis locais do país ou região em que reside, ou no qual 
fez download ou usa o Software. Sem limitar a generalidade do precedente, Você não irá, e não exigirá 
que Seus representantes não exportem, enviem ou transfiram o Software, ou qualquer produto direto 
dele, para qualquer destino, pessoa ou entidade restrita ou proibida pela lei aplicável. 

5.5 Contrato integral; geral. Este Contrato constitui todo o contrato integral entre as partes e 
substitui todos os contratos ou representações anteriores ou contemporâneos, escritos ou verbais, 
relativos ao objeto deste Contrato. Este Contrato não cria e não deve ser interpretado para criar qualquer 
relação de parceria, empreendimento conjunto, empregador-empregado, agência ou 
franqueador-franqueado entre Você e a Wacom. Qualquer título, legenda ou seção aqui contido é 
inserido apenas por uma questão de conveniência e de forma alguma define ou explica qualquer seção 
ou disposição deste documento. A renúncia por qualquer parte de qualquer padrão ou violação deste 
Contrato só pode ser feita por escrito e não constituirá uma renúncia de qualquer padrão ou violação 
subsequente. 

 



Parte II: 

AVISO DE PRIVACIDADE DO DRIVER DE MESA DIGITALIZADORA 

Este Aviso de Privacidade diz respeito ao processamento de Dados Pessoais pelo Software do Driver de 
Mesa Digitalizadora fornecido pela Wacom Co., Ltd. e suas subsidiárias (coletivamente "Grupo Wacom") 
e se aplica ao Seu uso do Driver de Mesa Digitalizadora. Este Aviso de Privacidade faz parte da Política 
de Privacidade da Wacom (https://www.wacom.com/privacy). 

1. Definições 

1.1 "Dados Pessoais" significa qualquer informação que – isoladamente ou em combinação 
com outras informações que podemos acessar – se relaciona a Você como um indivíduo identificado ou 
identificável. 

1.2 “Usuário”, “Você” ou “Seu” significa um indivíduo que usa o Driver de Mesa 
Digitalizadora.  

1.3 "Wacom", "nós", "nosso" ou "nos" significa a empresa relevante do Grupo Wacom, 
especificada pela Política de Privacidade da Wacom, responsável pelo processamento de Seus Dados 
Pessoais ou dados não pessoais recebidos em relação ao Seu uso do Driver de Mesa Digitalizadora. A 
lista de empresas do Grupo Wacom pode ser encontrada em https://www.wacom.com/about-wacom 

1.4 “Driver de Mesa Digitalizadora” significa e inclui os vários componentes de software que 
suportam Seu dispositivo Wacom e permitem que Você ajuste as configurações e acesse outras 
informações relevantes. 

2. Acesso a links e serviços da Web fornecidos pelo Driver de Mesa Digitalizadora 

2.1 O Driver de Mesa Digitalizadora inclui links para o site da Wacom e outros sites de 
terceiros para fins informativos e educacionais. Seguir esses links é opcional e não afeta o desempenho 
do Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Se Você seguir esses links e acessar esses 
sites, qualquer interação com esses sites será regida pela respectiva política de privacidade desses 
sites.   

2.2 O Driver de Mesa Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da Wacom 
se um Driver de Mesa Digitalizadora ou atualização de firmware pode estar disponível para Seu produto 
e pode oferecer links para baixar e instalar facilmente atualizações do firmware ou Driver de Mesa 
Digitalizadora. O download e a instalação de tais atualizações são opcionais e podem afetar o 
desempenho do Seu Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Este processo e o download 
do Driver de Mesa Digitalizadora ou de outras atualizações do produto usam o endereço IP do seu 
computador exclusivamente para a facilitação técnica do processo e são regidos pela Política de 
Privacidade da Wacom para seu site, que pode ser acessada no site da Wacom em 
www.wacom.com/privacy.  

2.3 O Driver de Mesa Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da Wacom 
se o seu produto Wacom foi registrado na Wacom e pode indicar o status do registro. O Driver de Mesa 
Digitalizadora pode verificar regularmente nos servidores da Wacom se os vídeos tutoriais aplicáveis 
podem estar disponíveis para Seu produto Wacom e pode fornecer uma opção para visualizar esses 
vídeos. Esses processos não afetam o desempenho do Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto 
Wacom. Esses processos usam o número de série eletrônico do Seu produto e o endereço IP do seu 
computador exclusivamente para a facilitação técnica desses recursos e são regidos pela Política de 
Privacidade da Wacom para seu site, que pode ser acessada no site da Wacom em 
www.wacom.com/privacy. 

2.4 O Driver de Mesa Digitalizadora oferece a opção de se inscrever e usar a nuvem e 

https://www.wacom.com/privacy
https://www.wacom.com/about-wacom
www.wacom.com/privacy
www.wacom.com/privacy


outros serviços on-line da Wacom (“Serviços Wacom”). A inscrição é opcional e não afeta o desempenho 
do Seu Driver de Mesa Digitalizadora ou do produto Wacom. Para se inscrever em qualquer um desses 
Serviços Wacom, Você deverá inserir determinados Dados Pessoais. O processamento desses Dados 
Pessoais está sujeito a outras Políticas de Privacidade da Wacom relevantes, que podem ser acessadas 
no site da Wacom em www.wacom.com/privacy, e outras políticas aplicáveis. 

3. Informações de contato 

Se tiver alguma dúvida, solicitação ou preocupação sobre este Aviso de privacidade, entre em contato 

conosco através do e-mail privacy-eula@wacom.com. 

4. Alterações e atualizações deste Aviso de Privacidade 

Este Aviso de Privacidade pode ser revisado periodicamente. As revisões entrarão em vigor quando 

publicadas pela Wacom e disponibilizadas por meio do Driver de Mesa Digitalizadora. 

Fim. 

 

© 2023 Wacom Co., Ltd. Todos os direitos reservados. 

 

AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITAR" ABAIXO, VOCÊ RECONHECE QUE (1) LEU E REVISOU ESTE 

CONTRATO NA ÍNTEGRA, (2) CONCORDA EM CUMPRIR ESTE CONTRATO, (3) LEU E 

COMPREENDEU OS TERMOS DO AVISO DE PRIVACIDADE DO DRIVER DE MESA 

DIGITALIZADORA, (4) O INDIVÍDUO QUE ESTÁ CLICANDO TEM O PODER, AUTORIDADE E 

DIREITO LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO EM SEU NOME E, (5) AO CLICAR, ESTE 

CONTRATO CONSTITUI OBRIGAÇÕES VINCULATIVAS E EXECUTIVAS A VOCÊ, E (6) AO CLICAR, 

VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS DO AVISO DE PRIVACIDADE DO DRIVER DE MESA 

DIGITALIZADORA. 

 

www.wacom.com/privacy

