Contrato de Serviço de Proteção de ID Protect Domain
Termos de Contrato de Proteção de Dados Domínios internacionais
FAVOR AVISAR QUE, SE O CLIENTE UTILIZAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,
CONFORME ESTABELECIDO AQUI, O REGISTRAR OU SEUS AFILIADOS NÃO GARANTIRÃO CERTAS
INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE DOMÍNIO.
LEIA ESTE CONTRATO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ("CONTRATO") COM
ATENÇÃO. AO USAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ("SERVIÇOS DE IDP"), VOCÊ
CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. VOCÊ CONCORDA QUE OS
"PRESTADORES DE SERVIÇOS" (DEFINIDOS ABAIXO) PODEM ALTERAR ESTE CONTRATO,
POSTANDO O CONTRATO ALTERADO NO WEBSITE EM QUE OBTIGOU OS SERVIÇOS IDP. VOCÊ
CONCORDA QUE TODOS OS RECURSOS NOVOS, DIFERENTES OU ADICIONAIS QUE MUDAM OS
SERVIÇOS IDP ESTÃO AUTOMATICAMENTE SUJEITOS A ESTE CONTRATO. SE VOCÊ NÃO
CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E QUALQUER ALTERAÇÃO
SUBSEQUENTE HERETO, NÃO USE, ACESSE OU CONTINUE A USAR OS SERVIÇOS IDP. O USO
CONTÍNUO DOS SERVIÇOS DO IDP APÓS A POSTAGEM DE ALTERAÇÕES DESTE CONTRATO
CONSTITUI SUA ACEITAÇÃO DE TAIS ALTERAÇÕES.
Este Contrato é feito por e entre a Whois Privacy Protection, Inc., uma empresa de Nevada
("Fornecedor de Serviços de Backend"), a parte, se houver, que não seja o Fornecedor de Serviços de
Backend que disponibiliza os Serviços IDP ("Fornecedor de Serviços Primários; "Prestador de serviços
de back-end e prestador de serviços primário, se houver, sendo aqui referidos como" Provedores de
Serviços "), seus herdeiros, executores, administradores, agentes, sucessores e cessionários (" Você
"," Seu "e outros formatos apropriados) ) Este Contrato estabelece os termos e condições de Seu
relacionamento com os Provedores de Serviços e Seu uso dos Serviços IDP. Você reconhece que leu,
entendeu e concorda em ficar vinculado a todos os termos e condições deste Contrato para
transações realizadas por: (i) Você em seu nome; (ii) qualquer pessoa atuando como seu agente; (iii)
qualquer pessoa que use a conta que você estabelecer para obter os Serviços IDP,
independentemente de as transações serem ou não em seu nome e / ou autorizadas por você. Você
concorda que ficará vinculado a representações feitas por terceiros que utiliza para obter os Serviços
IDP. Você também concorda em cumprir os termos e condições promulgados pela Internet
Corporation para nomes e números atribuídos ("ICANN"), incluindo a Política Uniforme de Resolução
de Disputas por Nomes de Domínio ("Política de Resolução de Disputas", http://www.icann.org /dndr/
udrp/policy.htm) qualquer política que a ICANN possa estabelecer com relação às informações
WHOIS e os termos e condições do seu registro de nome de domínio com o seu registrador (a pessoa
ou entidade credenciada pela ICANN através da qual você registra um nome de domínio) . Este
Contrato complementa o (s) contrato (s) de registro de nome de domínio firmado por Você e um
registrador quando você registra ou renova o (s) registro (s) de nome de domínio.
OS SERVIÇOS IDP
Se você assinar os Serviços IDP, cada registro de nome de domínio que você controla e que Você
designa ("Domínios IDP") será registrado a partir de então no nome do Provedor de Serviços de
Backend, como registrante. Seu nome, endereço postal, endereço de e-mail, números de telefone e
fax serão mantidos em sigilo, sujeitos à Seção 5 deste Contrato. As informações a seguir (e não suas
informações pessoais) serão disponibilizadas publicamente no diretório "Whois" para cada domínio do
IDP:
O endereço de e-mail, endereço postal e número de telefone e fax do provedor de serviços de backend para os contatos de registrantes, administrativos, técnicos e de cobrança ("Endereços IDP");
Os servidores de nome de domínio primário e secundário designados para o domínio IDP;
A data original de registro e data de validade do domínio IDP;

A identidade do seu registrador, o provedor de serviços de nome de domínio (se diferente do
registrador) e o status do domínio IDP com o registrador (como "ativo", "bloqueio de registrador",
"local do cliente" etc.).
Embora você não seja listado como o registrante dos domínios do IDP e que não seja o descrito
neste Contrato, o provedor de serviços de back-end não atuará no controle do (s) domínio (s) do
IDP. Você terá o direito de vender, transferir ou atribuir cada domínio do IDP; Você terá o direito de
controlar e definir as configurações de DNS para o (s) Domínio (s) IDP; Você terá o direito de renovar
cada registro de nome de domínio IDP após a expiração (sujeito às regras e políticas aplicáveis do
seu registrador); e Você permanecerá responsável por resolver toda e qualquer reclamação legal ou
monetária que surja em conexão com o (s) seu (s) domínio (s) IDP, sujeito às disposições restantes
deste Contrato.
IMPORTANTE: OS SERVIÇOS IDP NÃO SÃO UM SERVIÇO DE ENVIO DE CORREIO GERAL. Você
concorda que não fornecerá os endereços IDP a terceiros com o objetivo de que esses terceiros
transmitam comunicações a você por meio do provedor de serviços de back-end. Terceiros podem
obter os endereços IDP listados no diretório Whois por sua própria iniciativa, mas você concorda que
não será o responsável por fornecer os endereços IDP a esses terceiros.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL
Você concorda que, para cada domínio IDP, fornecerá aos prestadores de serviços e manterá atual e
precisa as seguintes informações:
Seu nome, endereço, endereço de email, endereço postal, telefone e fax;
O nome, endereço, endereço de email, endereço postal, números de telefone e fax dos contatos
administrativos, técnicos e de cobrança do domínio IDP;
Os servidores de nome de domínio primário e secundário do domínio IDP;
Você concorda em: (i) atualizar essas informações imediatamente à medida que elas mudam com o
tempo; (ii) responder dentro de cinco (5) dias úteis a quaisquer perguntas feitas por qualquer
Fornecedor de Serviços para determinar a validade das informações pessoais fornecidas por Você;
(iii) responda prontamente às mensagens relacionadas à correspondência endereçada ou que envolva
o (s) seu (s) domínio (s) IDP, conforme mais detalhadamente descrito na seção 6 abaixo.
Se você não fornecer servidores de nomes de domínio primário e secundário, concorda que o
provedor de serviços de back-end poderá apontar seus domínios IDP para um endereço IP do
provedor de serviços de back-end '‘escolhendo até o momento em que você fornecer servidores de
nomes de domínio primário e secundário.
RENOVAÇÕES E TAXAS
Se você selecionou a renovação automática dos Serviços IDP por meio da conta que você usa para
gerenciar Seus Serviços IDP ("Sua Conta"), você concorda em i) que os Serviços IDP serão renovados
automaticamente 30 dias antes do final de Seus Serviços IDP ii) que o provedor de serviços tentará
cobrar o cartão de crédito que você possui no arquivo com as taxas atuais e iii) renuncia a qualquer
requisito para obter seu consentimento afirmativo contínuo para a renovação automática.
Se você não deseja renovar automaticamente os Serviços IDP, você concorda que o método exclusivo
para comunicar isso ao Provedor de Serviços deve fazer login na Sua Conta para garantir que a opção

de renovação ou renovação automática não esteja selecionada. Você entende que deve fazer isso
pelo menos 31 dias antes do final do período atual do Serviço IDP.
É sua responsabilidade manter as informações do cartão de crédito atualizadas e precisas, incluindo a
data de validade. Se o Fornecedor de Serviços não conseguir cobrar taxas de renovação ou outras
taxas, você concorda que um Fornecedor de Serviços pode entrar em contato com Você, mas não é
obrigado a fazê-lo, e Você concorda que o Fornecedor de Serviços pode suspender ou encerrar os
Serviços IDP como resultado da incapacidade de obter Forma de pagamento.
Para registros de nomes de domínio que são atendidos por um registrador que não seja um Provedor
de Serviços: Se disponível como uma opção e se essa opção foi selecionada por Você, você concorda
que o Provedor de Serviços estará autorizado a entrar em contato com seu provedor de serviços de
registro de nome de domínio em Seu nome ( e usando o cartão de crédito fornecido por você) para
renovar o registro do nome de domínio dos domínios IDP associados.
Se o provedor de serviços de back-end optar por começar a cobrar taxa (s) para encaminhar as
comunicações para você (veja abaixo), você concorda que poderá ser obrigado a pagar essas taxas
antes que as comunicações sejam encaminhadas. O provedor de serviços back-end pode alterar suas
taxas de serviço e encaminhamento a qualquer momento. O provedor de serviços de back-end
também pode cobrar taxas razoáveis por tarefas administrativas fora do escopo dos serviços
regulares. Isso pode incluir, entre outros, problemas de atendimento ao cliente que requerem
atendimento pessoal e disputas que exigem serviços jurídicos.
Você é responsável pelo pagamento de todas as taxas e impostos associados ao uso dos serviços do
provedor de serviços de back-end. O pagamento deve ser feito com cartão de crédito, a menos que
outras opções sejam indicadas na sua conta.
Você concorda que as cobranças podem aparecer no extrato do cartão de crédito sob um
identificador descritivo do provedor, como “Serviços de registro de nomes de domínio”. As taxas não
são reembolsáveis. Se, por qualquer motivo, houver cobrança de uma taxa cobrada anteriormente no
cartão de crédito pelo provedor de serviços de back-end, você concorda que o provedor de serviços
de back-end pode, sem aviso prévio, buscar todas as soluções disponíveis para obter o pagamento.
Sem limitação de outros recursos disponíveis em tais circunstâncias, você concorda que o provedor
de serviços de back-end pode assumir a propriedade completa do (s) domínio (s) IDP, que o (s)
domínio (s) IDP pode ser vendido a terceiros ou que o domínio IDP (s) podem ser apontados para
números IP da escolha do provedor de serviços de back-end e esse fornecedor pode cancelar
imediatamente sua conta e todos os serviços fornecidos a você.
TERMOS IMPORTANTES RELATIVOS AO RELACIONAMENTO DO TERMO DOS SERVIÇOS
IDP E DO TERMO DE REGISTRO DE UM DOMÍNIO IDP ASSOCIADO:
Você entende que o seu termo Serviços IDP começa na data em que sua tentativa de adquirir os
Serviços IDP é aceita pelo (s) Fornecedor (es) de Serviços e deve ser executada para a unidade de
tempo que você solicita (normalmente, isso seria um ano). Você entende que o termo Serviços IDP
pode ser diferente do termo de registro do Domínio IDP associado aos Serviços IDP.
Se um Domínio IDP expirar e for excluído antes do final do período dos Serviços IDP associados, os
Serviços IDP associados ao domínio serão encerrados quando o Domínio IDP for excluído e Você
entenderá que não haverá reembolso por nenhuma parte não utilizada resultante de um termo de
Serviços IDP.
Se o termo dos Serviços IDP terminar enquanto o prazo de registro para um Domínio IDP ainda
estiver em andamento, os Serviços IDP não serão mais fornecidos, as informações pessoais

especificadas na seção 2 serão listadas na saída WHOIS para o (anteriormente antigo) Domínio IDP ,
e os serviços de encaminhamento de comunicações especificados na seção 6 não serão mais
fornecidos.
SUAS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS
Você declara e garante que todas as informações fornecidas por você de acordo com este Contrato
são verdadeiras, completas, atuais e precisas, e declara e garante que manterá todas as informações
nesse status durante todo o prazo deste Contrato. Você também declara e garante que está usando
os Serviços IDP de boa fé e que não tem conhecimento ou razão para acreditar que o seu domínio
IDP ou o conteúdo encontrado em qualquer endereço IP associado viole ou conflite com os direitos
legais de terceiros ou marca comercial ou nome comercial de terceiros.
Você também garante que nem os Serviços IDP nem os Domínios IDP não serão utilizados em
conexão com nenhuma atividade ilegal ou moralmente censurável (conforme definido abaixo na
seção 5) ou em conexão com a transmissão de emails comerciais não solicitados ("Spam ").
SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO SERVIÇO DO PROVEDOR DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE
SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS.
No caso de uma das seguintes situações:
Se o (s) domínio (s) do IDP é (s) alegado (s) por violar ou infringir marca comercial, nome comercial,
interesses de direitos autorais ou outros direitos legais de terceiros;
Se você violar qualquer disposição deste Contrato ou uma política antispam de qualquer Fornecedor
de Serviços;
Se você violar qualquer disposição do Contrato de registro do seu registrador;
Se necessário, para proteger a integridade e a estabilidade do registro de nomes de domínio
aplicável;
Se necessário, para cumprir quaisquer leis, regras ou requisitos governamentais, intimações, ordens
judiciais ou solicitações de aplicação da lei;
Se o provedor de serviços de back-end for nomeado réu ou investigado em antecipação a qualquer
processo legal ou administrativo decorrente do uso dos serviços IDP ou de um domínio IDP;
Se necessário, para cumprir a Política de Resolução de Disputas da ICANN ou outras políticas
promulgadas pela ICANN (incluindo políticas que possam impedir o uso de um serviço como o ID
Protect);
Se necessário, para evitar qualquer perda financeira ou responsabilidade legal (civil ou criminal) por
parte do provedor de serviços de back-end, de suas controladoras, subsidiárias, afiliadas, acionistas,
agentes, executivos, diretores e funcionários;
OU se vier à atenção do Provedor de Serviços de Backend que você supostamente está usando os
Serviços IDP para fins de participar, participar, patrocinar ou ocultar Seu envolvimento em atividades
ilegais ou moralmente questionáveis, incluindo, mas não se limitando a, atividades projetadas,
destinado a ou de outra forma: (i) apelar principalmente a interesses imprudentes; (ii) difamar,
embaraçar, prejudicar, abusar, ameaçar ou assediar; (iii) violar leis estaduais ou federais dos Estados
Unidos e / ou territórios estrangeiros; (iv) envolver crimes de ódio, terrorismo ou pornografia infantil;
(v) sejam tortuosos, vulgares, obscenos, invasores da privacidade, raça, etnia ou terceirização de
terceiros; (vi) personificar a identidade de terceiros; (vii) prejudicar menores de qualquer forma; ou
(viii) relacionar-se ou transmitir vírus, cavalos de Tróia, códigos de acesso, backdoors, worms,
bombas de tempo ou qualquer outro código, rotina, mecanismo, dispositivo ou item que corrompa,
danifique, prejudique, interfira, intercepte ou desaproprie qualquer software, hardware , firmware,
rede, sistema, dados ou informações de identificação pessoal, ENTÃO

Você entende e concorda que o provedor de serviços de back-end tem o direito e poder absolutos, a
seu exclusivo critério e sem qualquer responsabilidade perante você, de suspender os serviços IDP,
fechar sua conta, encerrar o provisionamento dos serviços IDP, listar as informações fornecidas em
seção 2 na saída Whois ou forneça as informações que você forneceu na seção 2 a um reclamante,
resolva toda e qualquer reclamação de terceiros, ameaçada ou feita, decorrente do uso do domínio
IDP ou tome qualquer outra ação que o provedor de serviços de back-end julgar necessário.
No caso de o Fornecedor de Serviços Backend tomar alguma das ações descritas acima ou no caso de
você optar por cancelar os Serviços IDP por qualquer motivo, nenhum Fornecedor de Serviços
reembolsará quaisquer taxas pagas por Você pelos Serviços IDP.
Você também reconhece e concorda que o Fornecedor de Serviços Backend pode, a seu exclusivo
critério e sem qualquer responsabilidade para com você, cancelar os Serviços IDP durante os
primeiros trinta (30) dias após a aquisição dos Serviços IDP e / ou suspender Seus direitos sob este
Contrato e lista os endereços IDP durante a resolução de uma disputa ou investigação de alegações.
ENVIO DE COMUNICAÇÕES
Você concorda que o provedor de serviços de back-end analisará as comunicações enviadas para os
endereços IDP associados ao seu domínio IDP. Para comunicações recebidas por correio certificado
ou rastreável (como UPS, FedEx ou DHL) ou correio postal de primeira classe nos EUA que não
pareça ser correio comercial não solicitado, o Fornecedor de Serviços Backend pode: i) encaminhar
essa comunicação para Você ou ii ) pode tentar comunicar a você uma cópia digitalizada de uma
página da comunicação para verificar seus desejos em relação ao encaminhamento da comunicação
para você. Você reconhece especificamente que o provedor de serviços de back-end pode optar por
não encaminhar a você (nem se comunicar com você) sobre correspondência postal ou e-mail de
primeira classe, fax, correspondência ou telefone que parecem ser comunicações não solicitadas que
oferecem ou anunciam a venda de bens ou serviços ou que solicitem contribuições de caridade ou
comunicações que parecem surgir do fato de você ter usado os Serviços IDP como um serviço geral
de encaminhamento de correio (consulte a seção 1 acima).
Você autoriza o provedor de serviços de back-end a descartar todas essas comunicações ou devolvêlas ao remetente por abrir. Você concorda em renunciar a todas e quaisquer reclamações decorrentes
de sua falha em receber comunicações direcionadas ao seu nome de domínio, mas não
encaminhadas a você pelo provedor de serviços de back-end, incluindo falhas decorrentes do erro do
provedor de serviços de back-end ao julgar se uma comunicação parece ser uma comunicação não
solicitada .
O email. O diretório Whois geralmente requer um endereço de email para cada registro de nome de
domínio adquirido. Quando você adquire os serviços IDP, o provedor de serviços de back-end cria um
endereço de email para esse domínio, "seudominio@whoisprivacyprotect.com". Posteriormente,
quando as mensagens forem enviadas para o endereço de email listado no Endereço IDP, o provedor
de serviços de back-end encaminhará essas mensagens para o endereço de e-mail Você listou na
seção 2.
Se esse endereço de e-mail não funcionar ou se o e-mail for devolvido, o Serviço de back-end O
fornecedor não é obrigado a tentar entrar em contato com você por outros meios. Você concorda que
o provedor de serviços de back-end pode optar, a critério exclusivo do provedor de serviços de backend, para permitir que você acesse sua conta e visualize o e-mail enviado para os endereços IDP,
embora esses meios alternativos de atendimento à sua conta sejam uma opção e não um requisito.
Sua obrigação de responder às comunicações do provedor de serviços de back-end: quando o
provedor de serviços de back-end recebe uma comunicação que pode garantir o encaminhamento

para você, de acordo com os termos deste Contrato, o provedor de serviços de back-end enviará um
email para o endereço de e-mail que você forneceu ao provedor de serviços de back-end nos termos
da seção 2.
A mensagem de e-mail identificará o remetente da correspondência e a data de recebimento. Como
alternativa, você concorda que o provedor de serviços de back-end pode permitir que você acesse
sua conta para exibir cópias digitalizadas totais ou parciais de comunicações (sem e-mail) enviadas
para os endereços IDP e que pode ser necessário que você interaja com sua conta para obter as
informações necessárias. originais físicos de tais comunicações encaminhadas para você e que, se
você não interagir com sua conta da maneira indicada ao acessar sua conta, essas comunicações
poderão não ser encaminhadas para você. Em qualquer um dos casos, você terá setenta e duas (72)
horas para decidir se as comunicações serão encaminhadas. Se você não responder dentro desse
período, as comunicações não serão encaminhadas.
O método de encaminhamento será determinado pelo provedor de serviços de back-end. As
comunicações não podem ser encaminhadas imediatamente após a sua eleição; pode haver um
atraso e a (s) comunicação (ões) podem ser agregadas para serem encaminhadas juntas. O provedor
de serviços de back-end pode começar a cobrar taxas pelo encaminhamento de comunicações ou
alterar o método pelo qual as comunicações são encaminhadas sem aviso por escrito.
Caso você não responda às comunicações do provedor de serviços de back-end sobre as
comunicações recebidas no endereço IDP, o provedor de serviços de back-end poderá revelar
imediatamente as informações que você forneceu de acordo com a seção 2 e / ou cancelar os
serviços de IDP referentes ao domínio do IDP em questão ou com relação a todos os seus domínios
IDP, dependendo das circunstâncias. Isso significa que o diretório Whois voltará a exibir Seu nome,
endereço postal, endereço de e-mail e número de telefone. Essa ação seria tomada porque o
provedor de serviços de back-end não se envolverá em nenhum assunto legal ou outro entre você e
terceiros.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIMÁRIOS OU
TRANSFORMADOS SÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL,
PUNITIVO, PUNITIVO, ESPECIAL OU CONSEQÜENCIAL POR QUALQUER RAZÃO RELACIONADA COM
ESTE CONTRATO, SEU SERVIÇO, NOME DE REGISTRO OU NOME DE USUÁRIO UTILIZE O WEBSITE
(S) DO (s) PRIMÁRIO (s) DE SERVIÇO (s) OU ANTERIOR (S) OU OS MATERIAIS E CONTEÚDO DO (S)
WEB (S) WEB (S) OU QUALQUER OUTRO SITE DA WEB LIGADO A ESTE SITE (S) WEB (S), OU SUA
DISPOSIÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOALMENTE IDENTIFICÁVEL PRESTADOR DE
SERVIÇOS OU QUALQUER TERCEIRO. ESTA LIMITAÇÃO APLICA-SE, INDEPENDENTEMENTE SE A
RESPONSABILIDADE ALEGADA É BASEADA EM CONTRATO, TORT, GARANTIA, NEGLIGÊNCIA,
RESPONSABILIDADE RÍGIDA OU QUALQUER OUTRA BASE, MESMO SE OS PRESTADORES DE
SERVIÇOS PRIMÁRIOS OU DE LONGA ATENÇÃO FORAM CONSIDERADOS AS POSSIBILIDADES DE
QUALQUER DADOS PREVISÍVEL. PORQUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO OU
ELIMINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQÜENCIAIS OU INCIDENTAIS, A
RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIMÁRIOS E DE back-end em tais
jurisdições será limitada à maior extensão permitida por lei. SE QUALQUER DISPOSIÇÃO DESTA
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENCONTRA-SE INEXECUTÁVEL, SOMENTE ESTA DISPOSIÇÃO
SERÁ REMOVIDA E O RESTANTE SERÁ EXIGIDO NA MAIOR EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI.
Você também entende e concorda que os Provedores de Serviços Primários e de Backend se isentam
de qualquer perda ou responsabilidade resultante de: (i) divulgação inadvertida ou roubo de Suas
informações pessoais; (ii) atrasos ou interrupções de acesso ao nosso site ou aos sites de partes
afiliadas; (iii) não entrega ou entrega incorreta de dados entre Você e os Provedores de Serviços; (iv)

falha por qualquer motivo de renovar os Serviços IDP; (v) o uso não autorizado da sua conta ou de
qualquer serviço do provedor de serviços; (vi) erros, omissões ou distorções por qualquer Fornecedor
de Serviços; (vii) exclusão, falha no armazenamento, falha no processamento ou na ação das
mensagens de email enviadas ou encaminhadas a Você ou ao endereço de e-mail listado em Seu
Domínio IDP; (viii) processamento de informações atualizadas sobre sua conta; (ix) qualquer ato ou
omissão causada por Você ou Seus agentes (autorizados ou não por Você).
VOCÊ CONCORDA QUE, EM QUALQUER CASO, A RESPECTIVIDADE MÁXIMA RESPECTIVA DOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIMÁRIOS E ATENDENTES A VOCÊ SERÁ CAPTADA PELA MENOS
QUANTIDADE DE TAXAS PAGAS POR VOCÊ A CADA PROVEDOR DE SERVIÇOS NO ANO ANTERIOR
EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS QUE TÊM AÇÃO À RESPONSABILIDADE OU US $ 100,00 POR DOMÍNIO
DE IDP.
INDENIZAÇÃO
Você concorda em liberar, defender, indenizar e isentar os Provedores de Serviços Primários e de
Back-end e suas controladoras, subsidiárias, afiliadas, acionistas, agentes, diretores, executivos e
funcionários e Seu registrador, de e contra toda e qualquer reivindicação, demanda,
responsabilidades, perdas, danos ou custos, incluindo honorários advocatícios razoáveis, decorrentes
ou relacionados de qualquer forma a este Contrato, aos Serviços IDP, aos sites dos Provedores de
serviços, à sua conta e / ou ao uso do seu domínio IDP.
ISENÇÃO DE GARANTIA DA GARANTIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO
O FORNECEDOR DE SERVIÇO BACKEND, SUAS EMPRESAS PARTICULARES, SUBSIDIÁRIAS,
AFILIADAS, ACIONISTAS, AGENTES, DIRETORES, OFICIAIS E FUNCIONÁRIOS EXPRESSAMENTE
REJEITAM TODAS AS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS DE QUALQUER TIPO DE CONEXÃO COM
ESTE CONTRATO, OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRESENTE SERVIÇO O FORNECEDOR OU
QUALQUER SITE LIGADO A TAIS SITES, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA
FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO. TODOS OS SERVIÇOS DE FORNECEDOR DE SERVIÇO
BACK-back, BEM COMO O SITE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO BACK-back, SÃO FORNECIDOS "TAL
COMO ESTÃO". SUA ASSINATURA E USO DOS SERVIÇOS DO FORNECEDOR DE SERVIÇO DE BACKend E SEU SITE ESTÃO INTEIRAMENTE POR SUA CONTA E RISCO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO
PERMITEM A ISENÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, NESTE CASO A ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE ANTERIOR PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. SE QUALQUER DISPOSIÇÃO DESTA
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ENCONTRA-SE INEXECUTÁVEL, SOMENTE ESTA DISPOSIÇÃO
SERÁ REMOVIDA E O RESTANTE SERÁ EXIGIDO NA MAIOR EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI.
DIREITOS AUTORAIS E MARCA REGISTRADA
Você entende e concorda que todo o conteúdo e materiais contidos neste Contrato, a Política de
Privacidade e o site do Fornecedor de Serviços Backend, estão protegidos pelas várias leis de direitos
autorais, patente, marca comercial, marca de serviço e segredo comercial dos Estados Unidos, bem
como quaisquer outros direitos e leis de propriedade aplicáveis e que o provedor de serviços de backend reserva seus direitos sobre e para todo esse conteúdo e materiais. Você também entende e
concorda que está proibido de usar qualquer conteúdo e materiais descritos acima sem a permissão
por escrito do provedor de serviços de back-end. Nenhuma licença ou direito sob qualquer direito
autoral, patente, marca comercial, marca de serviço ou outro direito ou licença de propriedade é
concedido a você ou conferido a você por este Contrato ou de outra forma
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Divisibilidade; Construção; Total acordo.
Você concorda que, se qualquer parte deste Contrato for considerada ilegal, inexequível ou inválida,
no todo ou em parte, essa disposição será modificada na extensão mínima necessária para torná-lo
legal, aplicável e válido e a legalidade, aplicabilidade e a validade das demais disposições deste
Contrato não será afetada ou prejudicada. Os títulos aqui contidos não serão considerados parte
deste Contrato. Você concorda que este Contrato, incluindo as políticas que incorpora por referência,
constitui o Contrato completo e único entre Você e o Fornecedor de Serviços de Backend em relação
aos serviços aqui contemplados.
Lei Aplicável; Local; Renúncia a julgamento pelo júri.
Este Contrato será regido em todos os aspectos pelas leis e decisões judiciais de King County,
Washington, excluindo suas regras de conflitos de leis. Você concorda que qualquer ação relacionada
a ou decorrente deste Contrato será instaurada exclusivamente nos tribunais de King County,
Washington. Para a adjudicação de disputas de registro de nome de domínio e disputas sob este
Contrato, você concorda em submeter-se ao assunto exclusivo e à jurisdição pessoal dos tribunais
estaduais e federais localizados em King County, Washington, você concorda que o local deve ser
apropriado nessa jurisdição, e você concorda em renunciar a qualquer objeção que possa ter à
jurisdição e local desse fórum. Você concorda em renunciar ao direito de julgamento por júri em
qualquer processo, independentemente do local, que ocorra relacionado ou decorrente deste
Contrato e você concorda que o serviço prestado por Você pode ser realizado mediante depósito da
convocação e reclamação no correio dos Estados Unidos , correio de primeira classe, porte pré-pago,
endereçado ao endereço fornecido por você na seção 2, cujo serviço será considerado efetivo cinco
dias após o depósito.
Termo de acordo; Sobrevivência.
O prazo deste Contrato começa na data em que sua tentativa de adquirir os Serviços IDP é aceita
pelo (s) Fornecedor (es) de Serviços. O prazo será executado pela unidade de tempo que você
solicitou quando adquiriu os Serviços IDP, a menos que seja rescindida ou suspensa mais cedo, de
acordo com os termos deste Contrato. As Seções 6 (Encaminhamento de Comunicações), 7
(Limitação de Responsabilidade), 8 (Indenização), 9 (Isenção de Garantia) e 11 (Disposições
Diversas) sobreviverão a qualquer rescisão ou expiração deste Contrato.
Curitiba, 05/09/2019

