Ecocloud  Termos de Uso
Leia atentamente e cuidadosamente estes termos de uso do aplicativo antes de aceitar as condições de
uso. Ao tocar o botão Aceitar, você afirma ter lido e entendido estes termos de uso. O aplicativo Ecocloud
consiste em uma ferramenta para elaboração de laudos ecocardiográficos, e seu uso é restrito a
profissionais médicos habilitados a realização de ecocardiograma. Sua finalidade é exclusivamente
facilitar a elaboração e acesso a laudos realizados previamente. Toda e qualquer informação médica
descrita no laudo deve ser avaliada e aprovada por um profissional médico através de seus
conhecimentos e habilidades adquiridos em sua formação técnica e empregados no exercício de sua
profissão. Ao utilizar a ferramenta, o usuário concorda que o autor e seus patrocinadores não aceitarão a
responsabilidade pelo uso correto ou incorreto deste aplicativo e das informações contidas neste
aplicativo e nos laudos por ele emitidos, e não poderão ser responsabilizados por quaisquer efeitos
positivos ou negativos que possam decorrer do exercício da medicina. Este aplicativo foi elaborado e
publicado com o objetivo de melhorar e facilitar a elaboração de laudos ecocardiográficos para facilitar as
melhores práticas médicas, mas não visa, de forma implícita ou explícita, favorecimento pessoal,
institucional ou comercial. 
Utilizando este aplicativo, você deve, obrigatoriamente, concordar com
estes termos. Estes termos regem o seu uso dos serviços e criam um acordo jurídico vinculativo
para proteção do autor e de seus patrocinadores, e que podem impor contra você em caso de
violação. Se você não concordar com todos estes termos de uso, não utilize este aplicativo.

Registro de conta
O objetivo das informações requeridas para o uso do aplicativo Ecocloud é basicamente garantir que o
seu uso está sendo realizado por um profissional médico. Estas informações não serão utilizadas,
publicadas, cedidas, vendidas ou transferidas a terceiros. Estas informações não serão utilizadas ou
publicadas em quaisquer circunstâncias pelo autor ou seus patrocinadores. Ao registrar as informações
para o uso do aplicativo Ecocloud, você concorda que suas informações de registro são verdadeiras,
precisas, atuais e completas, e você prontamente irá atualizar suas informações de registro, conforme
necessário, para que continuarem sendo verdadeiras, precisas, atuais e completas. Você é
exclusivamente responsável por manter a confidencialidade e a segurança dos dados fornecidos e do seu
dispositivo em que o aplicativo encontrase instalado, e você não pode autorizar outra pessoa a usar seu
nome de usuário e senha para acessar os serviços. Você é responsável por toda a atividade que ocorre
no uso do aplicativo instalado em seu dispositivo. Não nos responsabilizamos por qualquer acesso não
autorizado ou uso de informações de sua conta.

Utilização dos serviços
Os serviços destinamse ao uso exclusivo por profissionais médicos habilitados a realizarem
ecodopplercardiograma. Ao utilizar os serviços, o usuário declara e garante que tem formação, autoridade
e capacidade para aceitar e respeitar estes termos e que não é impossibilitado ou incapacitado para usar
os serviços ou qualquer parte dele.
As informações e ferramentas são fornecidas apenas para facilitar a emissão de laudos. O usuário
concorda que é unicamente responsável por avaliar as informações presentes no laudo gerado. O usuário
concorda que será o único responsável pela sua conformidade com todas as leis e padrões de prática
profissional aplicável a você e a prática da medicina.
Sujeito a sua conformidade com estes termos, de forma limitada, élhe concedida uma licença
nãoexclusiva, não transferível e não sublicenciável para utilizar o aplicativo e visualizar as informações e
ferramentas disponibilizadas. Não é permitido o uso nãoautorizado, cópia, adaptação, alteração,
execução para públicos, venda ou transferência para com este aplicativo.

Direitos de propriedade
O aplicativo Ecocloud é de propriedade da empresa denominada TIMO  Soluções Web & Mobile. O
usuário reconhece e concorda que o aplicativo Ecocloud contem informações e tecnologias protegidas por
leis de propriedade intelectual e outras leis. Além disso, reconhece e concorda que o conteúdo do
aplicativo Ecocloud é protegido por direitos autorais, marcas registradas, marcas de serviço, patentes ou
outros direitos proprietários e leis. Exceto se expressamente permitido pela lei aplicável ou se autorizado
previamente pela TIMO  Soluções Web & Mobile ou o licenciante aplicável, o usuário concorda em não
modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir, transmitir, executar publicamente, criar trabalhos
derivados ou baseados no aplicativo para fins comerciais ou para quaisquer outras finalidade.

Leis que regem este contrato
Fica eleito o Foro da Comarca de LondrinaPR, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para que, perante o mesmo e pela ação competente, sejam resolvidas as questões
oriundas do presente contrato.

Rescisão e modificação
O usuário concorda que, sob quaisquer circunstâncias e sem prévio aviso, o aplicativo Ecocloud pode ser
parcialmente ou totalmente, temporariamente ou permanentemente interrompido ou modificado.
Atualizações podem ser ou não ser aplicadas de acordo com o interesse do autor e de seus
patrocinadores sem quaisquer responsabilidades sobre prejuízos do usuário ou de terceiros, e nem o
autor, nem seus patrocinadores poderão ser responsabilizados por quaisquer efeitos positivos ou
negativos que possam decorrer da execução de atualizações ou da falta de atualizações. Usuários podem
ser eliminados ou removidos, com ou sem aviso prévio, por quaisquer motivos que interessem o autor ou
seus patrocinadores. O usuário concorda com todas as rescisões, sem que haja responsabilidade do
autor ou qualquer um de seus patrocinadores por prejuízos próprios ou de terceiros.

Responsabilidade
Em nenhuma hipótese será a empresa TIMO  Soluções Web & Mobile, ou qualquer outra pessoa,
empresa ou entidade envolvida na criação, desenvolvimento ou divulgação será responsável por
quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos incidentais e conseqüentes, lesão pessoal/homicídio
culposo, lucros cessantes ou danos resultantes de perda de dados ou interrupção de negócios)
decorrentes de ou em conexão com estes termos ou do uso de ou incapacidade de acessar ou usar o
aplicativo, ou de quaisquer comunicações ou interações com outras pessoas com quem o usuário se
comunicar ou interagir como resultado de seu uso dos serviços, sejam baseados em garantia, contrato,
ato ilícito ou qualquer outra teoria legal. A empresa TIMO  Soluções Web & Mobile, seus patrocinadores,
licenciados, fornecedores ou terceiros não são responsáveis por quaisquer danos pessoais ou materiais,
incluindo a morte, causada pelo seu uso ou utilização dos serviços ou qualquer informação fornecida
através dos serviços. As limitações de danos acima definidas são elementos fundamentais da base do
acordo entre a empresa TIMO  Soluções Web & Mobile e o usuário.

Modificações
A empresa TIMO  Soluções Web & Mobile reserva o direito, a seu critério, de modificar, suspender ou
encerrar qualquer um dos serviços, o conteúdo do aplicativo Ecocloud ou estes termos, a qualquer
momento e sem aviso prévio. Ao continuar a acessar ou utilizar os serviços após a modificação destes
termos, o usuário concorda em ficar vinculado pelos termos modificados. Se os termos modificados não
são aceitáveis para o usuário, o usuário concorda em parar imediatamente de usar o aplicativo Ecocloud.

Plenamente de acordo
Estes termos constituem o acordo inteiro entre a empresa TIMO  Soluções Web & Mobile e seus
usuários e compreensão inteira e exclusiva e estes termos substituem e substituem todos e quaisquer
entendimentos orais ou escritos anteriores ou acordos entre a empresa TIMO  Soluções Web & Mobile e
seus usuários em relação a seus serviços.

Contatos
Quaisquer dúvidas sobre os serviços ou destes termos ou

contato@timo.com.br
.
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feedback, por favor contacte

