Acordo de Visitante
Ao assinar abaixo, eu certifico à UL LLC e suas empresas relacionadas (“UL”) que em troca da UL me permitir visitar suas
instalações, eu concordo, em meu nome e, quando aplicável, minha empresa, com o seguinte:
Eu compreendo que essas instalações podem incluir equipamentos e processos perigosos, e que posso me
acidentar. Portanto, eu concordo em vestir todo o equipamento de proteção individual (óculos de proteção,
capacete, etc) e obedecer todos os pedidos da equipe da UL.
Eu irei me familiarizar com as rotas de fuga. No evento de alguma emergência, meu acompanhante ou guia irá
me escoltar até a área de segurança apropriada.
Durante o tempo todo da visita, eu irei permanecer com meu acompanhante nas áreas designadas e irei seguir
as instruções de meu acompanhante.
Eu não irei examinar, tocar e/ou manusear qualquer coisa no laboratório a não ser que autorizado pela equipe
UL incluindo produtos ou amostras que não pertencem a mim.
Enquanto visitando as instalações, eu tenho conhecimento que posso ter acesso à Informação Confidencial, e
eu concordo em não usar, remover do local, reproduzir, revelar ou de algum outro modo tornar publicamente
disponível qualquer Informação Confidencial sem o consentimento prévio por escrito da UL. “Informação
Confidencial” significa quaisquer informações ou materiais da UL e seus clientes que eu observar ou que seja
revelado para mim (seja intencionalmente ou não) em qualquer formato durante a minha visita, incluindo sem
limitação a montagem e design do equipamento de teste, processos UL, ferramentas, software, plano de
negócios e marketing, informações financeiras, amostras de clientes e informação de produto incluindo nomes,
elementos distintivos, especificações técnicas, fases de testes e/ou resultados, ou outros dados não-públicos.
Eu não irei usar a máquina fotográfica, celular e/ou qualquer outro equipamento capaz de filmar ou tirar fotos a
não ser que especificamente autorizado por escrito por um gerente de operações da UL ou seus designados. A
autorização por escrito da gerência deve incluir detalhes específicos do que pode ser fotografado ou gravado.
Qualquer gravação de áudio ou vídeo ou fotografia deve ser feita com a supervisão do gerente ou seus
designados e não devem incluir qualquer Informação Confidencial.
Eu revisei, compreendi e concordo em seguir as Orientações Gerais de Segurança de Visitante da UL.
________________________________
Nome em letra de forma
________________________________
Assinatura
________________________________
Empresa
________________________________
Data

