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Registro Contrato e termos de uso de dados e exclusividade

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é a maior lei de privacidade de dados
Global  e  aplicado  para  todos  os  processos  que  envolvem  segurança  de  dados  e
arquivamentos de processos online e processos. 

Ele entra em vigor em 25 de maio de 2018 e é a parte mais importante da legislação
global e iniciada na Europa com a atenção em proteção de dados a ser introduzida em
mais de 20 anos. O que é processo de Regulamento e Proteção de Dados GDPR? O GDPR
estabelece novas regras sobre como todos os dados dos residentes globais e devem ser
tratados e substitui  a Diretiva  de Proteção de Dados da UE de 1995 das autoridades
americanas e aplicadas em todos. 

O GDPR reforça os direitos que os indivíduos têm em relação aos seus dados pessoais ou
qualquer processo relacionado a eles e procura unificar as leis de proteção de dados e
processos de provimentos seguros assim que iniciados, independentemente de onde esses
dados são processados. 

Um regulamento como o GDPR é um ato vinculativo, que deve ser seguido na íntegra para
todos os clientes e em todos os processos que o provimento de dados tornar pública e
exigentes do provedor assim que descrito. 

A quem o processo de regulamentação GDPR se aplica? O cumprimento do GDPR não é
apenas para clientes Europeias, Americanas ou Brasileiras, O GDPR aplica-se a empresas
de todos os tamanhos ou para qualquer em dados disponíveis online, independentemente
de você ter 1 ou 100 processos online com dados ou arquivamentos de processos a qual
em uso  pelos  provimentos  de  dados  considerados  dados  pessoais  ou  de  sigilos  que
formam em independentemente de onde você ou sua empresa se basearem. 

Se você utiliza qualquer operação online ou de provimento ou venha a oferecer produtos e
serviços para clientes localizados em servidores, o GDPR será aplicado a você. 

O que a HOSTCURITIBA está fazendo para completar exigências da GDPR? Você pode
contar com o fato de que a HOSTCURITIBA está empenhada em fornecer um produto que
lhe permita cumprir os requisitos do GDPR para o seu negócio. 

Nós trabalhamos nas reformulações de nossos sistemas e preparando o GDPR por algum
tempo. 

Em consulta com nossos consultores jurídicos, já estamos trabalhando em uma série de
mudanças  no  produtos  projetados  para  ajudá-lo  a  atender  seus  requisitos  de
conformidade do GDPR. 

Essas alterações já são vistas a partir do ano de 2018 iniciais em 01/2018 com nosso
painel em constantes atualizações para entrar em conformidade com a GDPR e vistas pelo
cliente  com os  processos  obrigatórios  em todo  o  enquadramento  de  dados,  pedidos,
identificações,  obrigações  contratuais  e  processos  que será  levado aos  operadores  de



sistemas  qualquer  obrigatoriedade  contratual  e  processual  como  descrevemos  abaixo.
Regras de processos: (Lei de regulamentação geral de dados) LRGD 

1. Processo de aberturas de apoio tickets somente via Painel de Controle e protocolados 
2. Processo de registro ou pedido com validação de e-mails e recuperadores via sistema
painel 
3. Processo de envios de documentações para qualquer cadastro ou espécie de produtos
ativos 
4. Processo de atendimento identificação via camadas Token ou Confirmação de dados
Live Chat 
5.  Processo  de  recuperação  de  dados  sistematizados  e  monitorados  para  qualquer
informação ativa 
6. Alteração nos termos de uso, contratos de serviços e obrigações do cliente com os
dados e deveres 
7. Implementações de ferramentas de segurança adicionais para proteção de dados físicas
e lógicas. 

8. Soluções de monitoramento e alertas frequentes para quaisquer dados nocivos para
usuário  ou  clientes  O que  você  deveria  iniciar?  Se  você  ainda  não o  fez,  você  deve
começar seus esforços de conformidade com os dados de confirmações e termos para a
proteção de seus dados e validação dos termos de regulamentações da GDPR em nosso
painel de controle.

Embora  a  HOSTCURITIBA lhe permita  coletar  e  armazenar  informações,  é  importante
observar  que  você  como  o  proprietário  e  controlador  de  dados,  e  não  é  de  nossa
responsabilidade qualquer má uso ou perdas significativas. 

Se o seu site pode coletar dados de cidadãos, inclusive aqueles nos países que se aplica
leis como: Reino Unido, Projetos de Leis e Marco Civil, você deverá seguir as orientações
de segurança do provedor ou TI/IT. 

Recomendamos que você analise suas práticas de privacidade e segurança locais e dados
lógicos  para  começar  a  pesquisar  suas  responsabilidades  para  com  seus  dados  em
provimentos e dados coletados em seus ambientes como discriminados obrigatoriamente
exigidos a partir de 25/05/2018. 
Todos os negócios são diferentes e isso pode afetar o que você precisa fazer para cumprir
o GDPR. 

Encorajamos  você  a  trabalhar  com  conselheiros  legais  e  outros  profissionais  para
determinar  com precisão como o GDPR pode se aplicar  a  você e a sua empresa em
questão não ficadas apenas em IT/TI para atividades de segurança física, lógica ou para
qualquer envolvida em seus dados. 

Links para referências:
https://brasilpaisdigital.com.br/saiba-mais/legislacao-sobre-dados-no-brasil/  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378  
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-dataprotection-rules_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-dataprotection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-dataprotection-rules_en
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378
https://brasilpaisdigital.com.br/saiba-mais/legislacao-sobre-dados-no-brasil/


Link de responsabilidades:
https://www.hostcuritiba.net.br/contrato-de-servicos.html  
https://www.hostcuritiba.net.br/termos-de-uso.html  
https://www.hostcuritiba.net.br/termos-migracao.html  
https://www.hostcuritiba.net.br/politica-de-spam.html  
https://www.hostcuritiba.net.br/migracao-de-sites-gratuita.html 

FORO DE ELEIÇÃO 307 
As partes elegem o foro da cidade de Curitiba para dirimir todas as dúvidas ou litígios
resultantes da execução do presente. 

HOSTCURITBA – HOSPEDAGEM DE SITES. 
CNPJ: 20.962.496/0001-91 

Para o esclarecimento de possíveis dúvidas em relação à terminologia técnica utilizada na
internet que possa ser relevante para a interpretação do presente contrato prevalecerão
as definições constantes do glossário existente nos sites:
Provedora: https://www.hostcuritiba.net.br
Institucional: https://www.hostcuritiba.com.br

HOSTCURITIBA – Hospedagem Security Central do Cliente (41) 3014-8891 
Curitiba, 15 de Janeiro 2020. 

https://www.hostcuritiba.net.br/
https://www.hostcuritiba.net.br/contrato-de-servicos.html
https://www.hostcuritiba.net.br/termos-de-uso.html
https://www.hostcuritiba.net.br/termos-migracao.html
https://www.hostcuritiba.net.br/politica-de-spam.html
https://www.hostcuritiba.net.br/migracao-de-sites-gratuita.html
https://www.hostcuritiba.com.br/

