TERMOS DE CONTRATO PROTOCOLO DE TUNELAMENTO (PPTP)
O protocolo de tunelamento ponto a ponto (PPTP) é um protocolo de rede usado para
criar túneis entre redes de servidores em nuvem ou públicas. Os servidores de PPTP são
sabidos igualmente como server do Virtual Private Dialup Network (VPDN). O PPTP é
preferido sobre outros protocolos porque é mais rápido e tem a capacidade para trabalhar
em dispositivos móvéis.
AO ACESSAR, UTILIZAR, INSTALAR OU CONTRATAR O HOSTTUNING. O
USUÁRIO DECLARA TER LIDO E COMPREENDIDO OS TERMOS E CONCORDA
COM O VÍNCULO CONTRATUAL POR ELES GERADO E EM OBSERVÁ-LOS
INTEGRALMENTE. O USUÁRIO CONCORDA OUTROS SIM EM OBSERVAR TODAS
AS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO
SERVIÇO CONTRATATO E DE USO RECONHECE QUE OS PRESENTES TERMOS
CONSTITUEM UM CONTRATO ELETRÔNICO LEGAL VINCULATIVO E EXEQUÍVEL
O USUÁRIO E A HOSTCURITBA. SE NÃO ESTIVER DE ACORDO COM ESSES
TERMOS, NÃO ACESSE, ASSINE OU UTILIZE O SERVIÇO DE TUNING HOSTING,
CONFORME DEFINIDO E DECLARADO EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO A
SEGUIR.

1. Provedor de Serviços
O serviço de rede tuning virtual privativa da hostcuritiba (neste documento denominado
simplesmente “o TUNING” (PPTP)) pelo presente é oferecido pelo provedor. (doravante
denominada simplesmente “a HOSTCURITIBA” (Hospedagem Security)), Brasil

2. Contrato
O presente acordo é celebrado entre a HOSTCURITIBA., CNPJ: 20.962.496/0001-91.
Situada na Rua: Clávio Molinari, 1298 – Bloco 04 SALA 02, Curitiba/Paraná CE: 82810210.
(Registro comercial Nº 05/09/2014).
A HOSTCURITIBA pelo presente concede ao usuário o serviço ou servidor pessoal, não
exclusiva, intransferível, limitada e revogável para utilização do Tuning (incluindo os
respectivos Aplicativos e o Software do Cliente como Hospedagem Tuning, projetado
exclusivamente para acesso do cliente e proteção de dados), exclusivamente nos termos
do presente Contrato de Utilização. A HOSTCURITIBA reserva para si todos os direitos de
não responsabilidades pelo má uso, a titularidade e a propriedade não expressamente
concedidos no presente contrato e sob a citada licença, até o limite máximo permitido pela
legislação aplicável. O usuário não poderá sublicenciar, consignar ou transferir a
responsabilidade concedida a ele no presente contrato e sua formação de uso para
qualquer aspécto legal ou ilegal, e qualquer transferência de parte de seus direitos sob o
presente Contrato será juridicamente nula.
O usuário tem permissão para contratar somente se estiver legalmente qualificado e
autorizado para firmar um contrato com a HOSTCURITIBA e que não esteja proibido de
firmá-lo pela legislação aplicável.

O usuário pelo presente declara e garante que utilizará o TUNING ou o Serviço somente
para fins de privacidade e segurança, em plena observância a todas as leis, normas e
regulamentos locais, estaduais, nacionais e internacionais. O usuário se compromete a
não concordar, autorizar ou encorajar terceiros a: (i) persuadir outras pessoas a não
utilizarem o serviço de TUNING; utilizar para qualquer finalidade fraudulenta ou
inadequada ou ilegal (ou seja, atividade cibernética ou crimes); ou atuar de forma a violar
o presente Contrato.

3. Seu tráfego de dados, seus dados e dados de segurança
O serviço TINING oferece ao usuário a possibilidade de executar ações como dados pelo
tráfego via internet utilizando um serviço exclusivo de dados proteção tunelamento (o
chamado servidor TUNING) em diversas regiões e de manter seus endereços oculto. Os
dados de tráfego do usuário são codificados e não podem ser espionados. A meta do
TUNING é proteger a privacidade do usuário, mas não seu computador, ip acesso ou suas
responsabilidades. O TUNING não tem o intuito de funcionar como ferramenta antivírus,
antimalware ou qualquer da tecnooogia de vírus.
A HOSTCURITIBA não armazena dados no âmbito do TUNING que possam ensejar
interferências com dados pessoais de usuários. Para todas as operações que requerem o
armazenamento de dados pessoais, como, por exemplo, operações de pagamento, A
HOSTCURITIBA coopera com fornecedores terceirizados, que se comprometem a separar
o armazenamento de dados. Para obter mais informações, recomendamos a leitura da
política de privacidade da empresa.
O HOSTCURITIBA não coleta ou utiliza dados pessoais para disponibilizar sua rede
TUNING. Se quiser saber mais sobre a forma como a coleta e utiliza dados, leia nossa
plítica de Privacidade.

4. Modificações e atualizações
HOSTCURITIBA pode alterar regularmente e a seu critério absoluto, por exemplo
acrescentando ou excluindo determinadas funções de servidores ou atualizando o
software devido a denúncias de uso ou formas legais processuais ou judiciais se estes
envolvidos com o uso ilícito do serviço e não compete em responsabilidades de uso ou
qualquer ação que o usuário possa sofrer.
A HOSTCURITIBA não poderá em qualquer critério ou exclusivo, prestar assistência
técnica, oferecer atualizações e otimizações dos serviços TUNING. O usuário pelo presente
concorda com os termos e tais. A HOSTCURITIBA não se obriga a disponibilizar qualquer
tipo de versão de suporte aos usuários. Além disto, não se obriga a prestar suporte ou
manutenção pelos Serviços previstos neste Contrato uma vez que estes serviços são de
redes externas exterior e compete apenas o cliente o uso legal de todas as atividades..

5. Provedores de serviços externos
Para disponibilizar os serviços TUNING, a HOSTCURITIBA coopera com fornecedores
terceirizados (como fornecedores de comércio digital, provedores de operações de
pagamento ou centros de processamento de dados para nossos servidores). Para saber
mais sobre os fornecedores terceirizados com quem a HOSTCURITIBA coopera, leia nossa
Política de Privacidade. Desta forma, o usuário concede à HOSTCURITIBA as aprovações
necessárias para armazenar e/ou processar em seguranças seus dados codificados e/ou
seus dados de tráfego codificados. O objetivo é exclusivamente a disponibilização do
Tuning.
Nós nos empenhamos ao máximo para monitorar e selecionar nossos parceiros, bem
como para assegurar os serviços que prestamos aos usuários. A HOSTCURITIBA SE
ISENTA DE QUALQUER DECLARAÇÃO OU GARANTIA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO, AOS
BENS, AO SOFTWARE OU AOS SERVIÇOS OBTIDOS PELO USUÁRIO DE FORNECEDORES
TERCEIRIZADOS OU AÇÕES.

6. Proteção de dados
A HOSTCURITIBA não coleta ou utiliza dados pessoais para disponibilizar sua rede tuning.
Se quiser saber mais sobre a forma como a HOSTCURITIBA coleta e utiliza dados, leia
nossa Política de Privacidade.

7. Segurança de sua conta de usuário
O usuário é exclusivamente responsável pela custódia de sua senha e pelo manuseio de
seus dados de usuário. Recomendamos a alteração das senhas regularmente. Não revele
seus dados de usuários a terceiros (nome de usuário e senha). O usuário é
exclusivamente responsável pelas atividades relativas à sua conta de usuário, bem como
pelas atividades relativas à sua conta de usuário que tenham sido transferidas a terceiros
sem justificativa ou qualquer método invasivo decorrente de ações de sua parte.
A conta do usuário é associada a uma chave de atendimento pessoal (TOKEN - PIN), que
o usuário recebe uma única vez, ao criar sua conta de usuário.
A HOSTCURITIBA frisa que este é o único método disponível (além da entrada da chave
de ativação premium do usuário) para acessar novamente uma conta cuja senha o usuário
tenha esquecido ou para qualquer outro meio de comunicação e atendimento com
operadores.

8. Sua responsabilidade
Como a HOSTCURITIBA pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, o usuário se
compromete a assegurar que sua utilização do TUNING será conforme todas as leis e
normas locais aplicáveis. O usuário se compromete a cumprir todas as leis, regras e
normas aplicáveis e a não permitir que qualquer terceiro utilize o serviço de qualquer
forma que possa infringir as leis aplicáveis ou violar direitos de terceiros. Sem se limitar à
disposição genérica acima, o usuário se compromete a não permitir que terceiros (A)

apliquem engenharia reversa, desmembrem, descompilem, traduzam, reconstruam,
transformem ou extraiam qualquer parte do TUNING (inclusive e sem se limitar a qualquer
relativa a assinaturas de malware e rotinas de detecção de malware) ou (B) mudança,
mudar ou caso contrário alterar o TUNING (inclusive e sem se limitar a qualquer
assinatura de malware ou rotina de detecção de malware associada): (iv) publiquem,
revendam, distribuam, divulguem, transmitam, comuniquem, transfiram, comprometam,
aluguem, compartilhem ou sublicenciem a HOSTCURITIBA; (v) utilizem o TUNING para
fornecer ou desenvolver um produto ou serviço concorrente; (vi) utilizem ou tentem
utilizar o serviço para fazer uploads, armazenar ou transmitir dados, informações ou
materiais de qualquer espécie que: infrinjam direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos de terceiros; contenham qualquer tipo de material ilegal, malicioso, ameaçador,
injurioso, difamatório ou indesejável de qualquer espécie; ou que de qualquer forma
causem danos, impedimento ou prejuízo à operação do serviço; (viii) obtenham ou
procurem obter acesso não autorizado ao serviço ou às redes a ele conectadas, ou ao
conteúdo armazenado ou enviado por meio de sua rede, qualquer que seja o meio
utilizado, inclusive por meio de pirataria, bisbilhotagem ou tentativas de contornar ou
burlar qualquer tipo de firewall, tecnologia de proteção ou medida de segurança ou
qualquer material inaceitável ou proibidos.
O presente contrato de utilização, a legislação aplicável e outros dispositivos são
vinculativos para o usuário, que é exclusivamente responsável pela respectiva
observância. O usuário declara estar ciente de que a HostCuritiba não assume qualquer
responsabilidade pela ação do usuário. Em caso de violação da legislação por parte do
usuário, a HOSTCURITIBA poderá atuar em cooperação com autoridades públicas ou
privadas, a seu critério exclusivo, conforme previsto em lei.
A HOSTCURITIBA reserva para si, na hipótese de infração do presente Contrato, o direito
de restringir ou suspender inter alia, integral ou parcialmente, o acesso ao TUNING sem a
obrigação de reembolsar os valores já pagos pelos Serviços, bem como de ajuizar
qualquer ação judicial cabível.
Titulares de direitos que chegarem à conclusão de que os conteúdos baixados via
HOSTCURITIBA possam violar seus interesses legais, p. ex. de propriedade intelectual,
podem entrar em contato com nossos representantes de direitos autorais
(abuse@hostcuritiba.net.br) para que possamos impedir acesso adicional ao conteúdo em
questão ou análise junto ao corpo de ações legais.

9. Termo de isenção de responsabilidade
A HOSTCURITIBA não oferece garantias do serviço ou do software ou descobertas. A
HOSTCURITIBA não se responsabiliza por danos que possam ocorrer em decorrência da
exposição da identidade ou do endereço IP do usuário ou por motivo de defeito em
servidores VPN. Além disto, a HOSTCURITIBA não oferece garantias da disponibilidade de
determinados servidores no âmbito da rede HOSTCURITIBA ou do respectivo
desempenho, portanto este não se aplica a qualquer serviço TUNING a qual sua conexão
não é monitorada ou rescrita pelos direitos e termos de uso na constituição do Brasil.

SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NO PRESENTE
INSTRUMENTO, A HOSTCURITIBA É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA” E A HOSTCURITBA NÃO OFERECE CONDIÇÕES OU GARANTIAS
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, ATÉ O LIMITE PERMITIDO POR LEI, E SE ISENTA
DE TODA E QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA EM
REGULAMENTOS, JURISPRUDÊNCIA OU OUTRAS TEORIAS DA LEI, INCLUSIVE E
SEM SE LIMITAR A GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE NÃO
VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE
DEVIDA OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER OBJETIVO PARTICULAR. A
HOSTCURITIBA NÃO ASSEGURA QUE A OPERAÇÃO DO TUNING SEJA
ININTERRUPTA OU LIVRE DE ERROS, QUE FUNCIONE CORRETAMENTE EM
QUALQUER DISPOSITIVO ESPECÍFICO OU COM QUALQUER TIPO DE
CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE, OU AINDA QUE POSSA
OFERECER PROTEÇÃO COMPLETA À INTEGRIDADE DE DADOS, INFORMAÇÕES
OU CONTEÚDOS ESPECÍFICOS ARMAZENADOS OU TRANSMITIDOS VIA
INTERNET.

10. Indenização
O usuário concorda em indenizar e isentar a HOSTCURITIBA e suas subsidiárias, afiliadas,
seus dirigentes, agentes, marcas comuns e outros parceiros e funcionários de qualquer
pleito alegado ou ação legal, inclusive dos honorários advocatícios cabíveis, ajuizados por
qualquer terceiro, em decorrência do próprio acesso ou utilização dos serviços TUNING a
qual este contratado para proteção de dados de clientes ou corporações de
responsabilidades na nuvem. O usuário é exclusivamente responsável por seus atos ao
utilizar os serviços de TRUNING de proteção de dados estes em uso para serviços do
exterior.

11. Rescisão
Planos Pré-pagos não requerem qualquer tipo de cancelamento, pois se encerram
automaticamente na data de vencimento.
No caso das assinaturas mensais, a assinatura será renovada automaticamente pelos
respectivos ciclos de cobrança, até o usuário cancelar a assinatura, p. ex. se o usuário
selecionar a assinatura mensal em 1º de janeiro, a menos que avise à HOSTCURITIBA
cancela a assinatura até 31 de janeiro, a assinatura será renovada automaticamente
renovar para o mês de fevereiro, e será cobrara a taxa correspondente.
Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, seguindo o procedimento abaixo:
Como posso cancelar a minha assinatura.
Em caso de cancelamento de assinatura no prazo abaixo especificado, conforme o tipo de
assinatura, reembolsaremos o valor integral pago da mensalidade e não cabe reembolso
total dos valores pagos para configuração ou qualquer valor cujo não trata-se de valores
mensais.

Em caso de cancelamento da assinatura por parte do usuário, a qualquer tempo,
decorrido o prazo de garantia de devolução do seu dinheiro, será cobrado o valor do
tempo de duração restante da assinatura (p. ex. se adquirir uma assinatura anual e decidir
cancelá-la depois de três meses, será cobrada a tarifa integral da assinatura anual e o
usuário terá acesso aos serviços até a data de vencimento dessa assinatura anual, que
não será mais renovada).
Se o contrato como um todo for rescindido, o usuário não poderá mais acessar sua conta
de usuário e não haverá mais uma licença válida para uso dos aplicativos do software
cliente do Tuning.
A HOSTCURITIBA poderá rescindir o contrato a qualquer momento, mediante notificação
ao cliente, a seu critério.
A HOSTCURITIBA poderá também rescindir o contrato a qualquer momento, em caráter
extraordinário, em caso de uso atípico. Entende-se por uso atípico, por exemplo, um
volume mensal de transferências que inclua a totalidade do tráfego de entrada e saída
acima de 80 GB. Atualmente, o volume de tráfego não está sendo medido. Entretanto, a
HOSTCURITIBA reserva para si o direito de instalar sistemas correspondentes de
rastreamento e impedir o uso desleal em caso de alto grau incomum de utilização da rede
como um todo.
Mediante rescisão deste Contrato, todas as licenças concedidas nos termos do contrato
serão rescindidas e o usuário não terá mais acesso ao TUNING.
Curitiba, 12 de Outubro de 2014
FORO
19.1. As PARTES elegem o foro da cidade de Curitiba para dirimir todas as dúvidas ou litígios
resultantes da execução do presente.
Curitiba, 05 de Setembro de 2014
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