TERMOS DE USO CONSTRUTOR DE SITES
Curitiba, 15/01/2019 – CNPJ 20.962.496/0001-91 – IDC 2112 – REG: 05/06/2014
Registro Contrato e termos de uso de dados e exclusividade

A Segurança de sites no âmbito destes Termos de Uso da Segurança de sites (“Acordo”) é
fornecida pela PROVEDORA.
O uso dos produtos e serviços da PROVEDORA (“Produtos”) está sujeito aos seguintes
termos e condições:
A aceitação eletrônica deste Acordo significa que você leu, entendeu, reconhece e
concorda em vincular-se a este Acordo, junto com os nossos Termos de Uso e Termos de
Contrato, que está incorporado em todos os serviços Hosting por uso desta referência, e
quaisquer limites de planos apresentados nas páginas iniciais do produto, que também
estão incorporados neste documento por esta referência no ato de sua assinatura e
responsabilidades. Os termos “nós” ou “nosso(s)/nossa(s)” referem-se à HOSTCURITBA.
Os termos “você”, “seu”, “Usuário” ou “cliente” referem-se a qualquer indivíduo ou
entidade que aceite este Contrato. Nada neste Contrato deve ser considerado como
concessão de direitos ou benefícios a terceiros.
Podemos, a nosso absoluto e exclusivo critério, alterar ou modificar este Acordo,
quaisquer políticas ou acordos que sejam integrados a este, bem como quaisquer limites
ou restrições aos Serviços, a qualquer momento, e tais alterações ou modificações
entrarão em vigor imediatamente mediante a publicação neste Site.
O seu uso deste Site ou dos Serviços após tais alterações ou modificações constituirá sua
aceitação deste Acordo e das limitações de Serviço conforme a última revisão.
Se você não concordar em estar obrigado por este Acordo e pelas limitações de Serviço
conforme a última revisão, não continue usando este Site ou os Serviços.
Podemos, ocasionalmente, notificá-lo de alterações ou modificações a este Acordo por email.
Portanto, reforçamos que você mantenha as informações da sua conta e de seus dados
sempre atualizados e geração de backups pelo sistema disponível
Não assumimos qualquer responsabilidade pela sua falha em invasivos de seu site,
credenciais de vazamento de dados e em receber uma notificação por e-mail, caso essa
falha resultar de um endereço de e-mail incorreto, violado ou dados invadidos devido a
não segurança de seus dados e estes protocolados.
Os Produtos estão disponíveis para compra como produtos autônomos; o uso de cada
Produto está sujeito tanto às disposições gerais deste Acordo e também às disposições
específicas inerentes aos Produtos.
O usuário deve manter informações no seu site aceitando os termos de uso para qualquer
nota como endereços ou produtos de fraudes, podendo ter sua conta suspensa em caso
de denúncias de atividades ilegais pelo uso ou pelo comércio geral em dados online.

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.

