Políticas de Uso
A Casa do Site se reserva o direito, em qualquer momento, de proibir atividades que
violem leis, regulamentos ou normas aceitas pela comunidade brasileira da internet, a
saber: Comitê Gestor da Internet no Brasil e internacionais como RFCs 1087 e 1855,
estando ou não expressamente mencionadas nesta Política.
É particularmente proibido o uso, por clientes ou entidades externas, dos sites ou
domínios hospedados em nossos servidores para execução das seguintes atividades:
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Distribuição de mensagens não solicitadas (Spam) - Envio de mensagens de
email, instantâneas ou Usenet News não solicitadas (comerciais ou não) a
terceiros;
Violação de Privacidade - Divulgar ou colocar à disposição de terceiros
informações pessoais sem o prévio e expresso consentimento das pessoas a
que tais informações se referem;
Conduta aética no envio de mensagens - Envio de mensagens de email ou
Usenet News consideradas aéticas ou ilegais, como: ameaças, perseguição,
difamação, obscenidades, ou pirataria de software;
Falsificação de identidade - Envio de mensagens de e-mail ou Usenet News com
o intuito de falsificar informações de endereçamento (remetente ou destinatário)
ou construção de websites visando falsificar identificação de função ou
propriedade;
Violação de direitos autorais - Publicação de textos, imagens, logomarcas,
programas ou outros arquivos que violem ou promovam a violação de direitos
de autoria ou propriedade de terceiros. Esta proibição inclui a publicação de
mensagens de e-mail privadas, sem a autorização expressa do remetente
original;
Realização de ataques e invasões - Utilização de programas ou procedimentos
para obtenção de informações privadas ou sigilosas, ou para paralisação,
congestionamento ou deleção de sistemas ou recursos da Casa do Site ou de
terceiros;
Conduta Inconveniente - Publicação de difamações, escândalos, material
obsceno ou discriminativo que causem mal-estar entre as pessoas, grupos ou
sociedade em geral;
Abuso no uso dos recursos do sistema - Uso de programas que consumam
excessivamente a performance ou o espaço em disco dos equipamentos usados
pela Casa do Site;
Os recursos citados como “Ilimitados”, são limitados como um todo a capacidade
total em GB do plano escolhido;
A capacidade de cada plano inclui um espaço único em GB para o site, blog ou
loja virtual, demais arquivos e todas as contas de email do domínio referente ao
plano escolhido.

