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Registro Contrato e termos de uso de dados e exclusividade

Esta Política de Privacidade Kookies ("Cookies Policy") aplica-se aos domínios descritos
em:  https://www.hostcuritiba.net.br  -  https://www.hostcuritiba.com.br  (“Sites”)  e  aos
produtos da marca HOSTCURITIBA e aos produtos e serviços relacionados que são de
propriedade e operados por HOSTCURITBA Hospedagem Security CDN. (“hostcuritiba”,
“nós”, “nos” ou “nosso”), uma subsidiária da HostCuritiba.com.br e Núcleo de Dados em
CloudFlare CDN Caching Global Hosting Security. 

Esta  Política  descreve  como  a  hostcuritiba  coleta,  usa,  compartilha  e  protege  as
informações coletadas no nosso Site ou através de nossos produtos e serviços, bem como
suas  escolhas  em relação  ao  uso,  acesso  e  correção  de  suas  informações  pessoais.
Informação Coletada Coletamos e usamos dados pessoais apenas quando necessário ou
se instruídos por você para fornecer nossos produtos, serviços e aplicativos de sites de
classe mundial (coletivamente, nossos "Serviços"). 

Seus dados pessoais incluem informações como: Nome: Endereço: Número de telefone: E-
mail:  Outros  dados  coletados  que  poderiam  identificar  você  direta  ou  indiretamente.
Coletamos informações para que possamos oferecer a melhor experiência possível para
quem utilizar nossos serviços. Muito do que você provavelmente considera dados pessoais
é coletado diretamente quando você: (1) cria uma conta ou compra qualquer um dos
nossos Serviços (ex: informações de faturamento, incluindo nome, endereço, número do
cartão de crédito, identificação do governo); (2) solicita assistência da nossa premiada
equipe  de  suporte  ao  cliente  (ex:  número  de  telefone);  (3)  preenche  formulários  de
contato ou solicita boletins informativos ou outras informações nossas (ex: e-mail); ou (4)
participa de concursos e pesquisas, candidata-se a um emprego ou participa de outras
atividades que promovemos e que possam exigir informações sobre você. 

Uso da Informação Podemos usar as informações que coletamos para determinados fins,
incluindo: Manter nosso site e manter e fornecer nossos produtos e serviços Cumprir o
propósito para o qual você fornece a informação Personalizar sua experiência Melhorar
nosso site, nossos produtos e serviços Desenvolver novos produtos e serviços Processar
transações Melhorar a segurança Detectar e prevenir fraudes Proteger a nossa segurança
e a dos nossos visitantes Analisar e monitorar a atividade no nosso site Cumprir com
nossas  obrigações  Marketing  Exercer  nossos  direitos  Aplicar  nossos  contratos
Compartilhamento  de  Informações  Podemos  compartilhar  suas  informações  em
determinadas  circunstâncias,  incluindo:  Com  Provedores  de  Serviços  e  Fornecedores:
Podemos  contratar  outras  empresas  e  indivíduos  para  realizar  serviços  para  nós,  e
podemos  colaborar  com  outras  empresas  e  indivíduos  com  relação  a  determinados
produtos  ou  serviços  (coletivamente,  “Provedores,  Desenvolvedores,  Núcleos  de
Informações e Especialistas em Security”). 

Ao  fazer  isso,  podemos  compartilhar  informações  com  esses  provedores  e/ou  esses
provedores podem coletar e processar suas informações. Exemplos de Provedores incluem
empresas de análise de dados (por exemplo, Google Analytics, CloudFlare, Wordfence,
Google), provedores de suporte e atendimento ao cliente, processadores de pagamento e
empresas  de  serviços  de  Internet.  Essas  empresas  estão  autorizadas  a  usar  suas
informações  pessoais  apenas  quando  necessário  para  fornecernos  esses  serviços.



Conformidade legal  e direitos de proteção: Em determinadas situações, a HostCuritiba
pode  ser  solicitada  a  divulgar  informações  de  identificação  pessoal  em  resposta  a
solicitações legais de autoridades públicas, inclusive para cumprir requisitos de segurança
nacional ou de imposição da lei. 

Também podemos divulgar suas informações de identificação pessoal conforme exigido
por lei, como para cumprir uma intimação ou outro processo legal, quando acreditarmos
de boa-fé  que a  divulgação  é  necessária  para  proteger  nossos  direitos,  proteger  sua
segurança ou a segurança de terceiros, investigar fraude ou responder a uma solicitação
do governo. 

A HostCuritiba pode ser solicitada a divulgar informações de identificação pessoal para
estar em conformidade com as leis aplicáveis. Além disso, a HostCuritiba pode optar por
monitorar  as  áreas  de  comunicação  de  qualquer  tipo  (i)  para  satisfazer  qualquer
solicitação  de  lei,  regulamento  ou  governo;  (I)  se  tal  divulgação  for  necessária  ou
apropriada  para  a  operação  da  HostCuritiba;  ou  (II)  para  proteger  os  direitos  ou
propriedade da Sucuri ou de outros. 

Para  membros  da  Família  Corporativa  HOST:  A  Hostcuritiba  pode  divulgar  suas
informações a nossa empresa mãe, as subsidiárias e a outras afiliadas e a seus agentes e
funcionários e credenciamentos. Transferência de Negócios: Em conexão com a possível
venda ou transferência da HostCuritiba (no todo ou em parte), a HostCuritiba se reserva o
direito de não vender ou transferir suas informações (incluindo, mas não se limitando a
nome, endereço e outras informações que você forneceu à HostCuritiba) para terceiros.
Consentimento:  Também  podemos  divulgar  suas  informações  pessoais  para  qualquer
outro  terceiro  com  o  seu  consentimento  prévio  se  estes  para  soluções  de  ambos
interesses  comerciais  ou por  razões  específicas  como suporte a  terceiros  ou serviços.
Cookies & Outras Ferramentas Nosso Site usa cookies para identificá-lo, para que você
não precise fazer login toda vez que visitar nosso Site. Os cookies estão vinculados ao seu
identificador de clientes, que é associado às informações da sua conta. 

Se você  rejeitar  cookies,  ainda poderá  usar  nosso Site  e  nossos  aplicativos,  mas sua
capacidade de usar alguns recursos ou áreas poderá ser limitada. Em nosso Site, nós e
nossos parceiros, afiliados e/ou provedores de serviços de análises de dados (analytics)
usam  tecnologias  como  cookies,  beacons,  tags  e  scripts  para  analisar  tendências,
administrar o Site, rastrear os movimentos dos visitantes no Site e coletar informações
demográficas sobre nossa base de visitantes como um todo. 

Podemos receber relatórios com base no uso dessas tecnologias por essas empresas em
uma base individual  ou agregada.  Como acontece com a maioria  dos  sites,  reunimos
determinadas informações automaticamente e as armazenamos em arquivos de log. Essas
informações podem incluir endereços de Protocolo da Internet (IP), tipo de navegador,
provedor de serviços de Internet (ISP), páginas de referência/exit, sistema operacional,
stamp de data/hora e/ou dados de fluxo de cliques (clickstream). 

Usamos essas informações coletadas sobre você em nosso site para ajudar a personalizar
os resultados de pesquisa, diagnosticar problemas com nosso servidor e administrar nosso
site. Também coletamos informações demográficas abrangentes desses dados para nos
ajudar  a  melhorar  nosso  Site  e  tornar  sua  experiência  de  navegação e  compra  mais
agradável. Isso não está vinculado a nenhuma informação de identificação pessoal, exceto



quando necessário para evitar fraudes ou abusos em nosso sistema. Também usamos
tecnologias  de  rastreamento,  como:  códigos  de  rastreamento  de  cliques  (CI  –  click
tracking),  códigos  de  rastreamento  de  fonte  (ISC  –  source  tracking)  e  códigos  de
rastreamento de itens anexados a compras em um nível de item (ITC – item tracking
codes), os últimos usados para determinar onde um produto foi adicionado. Nós relatamos
esses dados para os nossos serviços da web da Hostcuritiba. Esses resultados não são
compartilhados  com  terceiros  e  são  usados  somente  para  decidir  quando  aposentar
versões de SDKs/OS e para identificar as características dos principais visitantes, para que
possamos otimizar nossos aplicativos e serviços para esses tipos de visitantes. Você pode
configurar seu navegador para notificá-lo quando receber um cookie e você pode recusá-
lo; isso pode, no entanto, reduzir a funcionalidade de certos recursos do site. Informações
de Geolocalização Com o seu consentimento expresso, podemos acessar e rastrear dados
de  localização  do  seu  dispositivo  móvel  para  personalizar  os  resultados  ou  outros
conteúdos. 

Não vinculamos nenhuma informação de identificação pessoal sobre você a nenhuma das
tecnologias de rastreamento de localização que usamos. 

Anúncios Segmentados A não ser que você envie instruções a HostCuritiba de maneira
diversa,  a  HostCuritiba  poderá  usar  as  informações  fornecidas  para  informá-lo  sobre
serviços e produtos adicionais oferecidos pelas afiliadas da HostCuritiba ou parceiras de
tecnologia  principais  como  segurança  online,  pelas  empresas,  empresas  controladas
conjuntamente com a HostCuritiba, pelos agentes autorizados da HostCuritiba e,  onde
você consentiu ou onde permitido pela lei  aplicável,  por outros provedores de bens e
serviços com os quais a Sucuri tem relacionamentos e cujas ofertas podem ser do seu
interesse. 

A HostCuritiba e nossos parceiros podem usar cookies ou tecnologias semelhantes para
fornecer publicidade com base em suas atividades e interesses de navegação. Se você
deseja desativar a publicidade com base em interesses, por favor, esteja ciente de que
você  continuará  a  receber  anúncios  genéricos.  Complementação  de  Informação  Para
fornecer  determinados  serviços  a  você,  podemos  ocasionalmente  complementar  as
informações que você nos envia com informações de fontes de terceiros (por exemplo,
informações de nossos parceiros estratégicos, provedores de serviços ou do Serviço Postal
dos Estados Unidos - United States Postal Service). 

Fazemos isso para melhorar nossa capacidade de atendê-lo, de adequar nossos produtos
e serviços a você e de oferecer oportunidades de compra de produtos ou serviços que
acreditamos ser de seu interesse. Segurança A segurança de suas informações pessoais é
importante  para  nós.  Seguimos  os  padrões  geralmente  aceitos  para  proteger  as
informações de identificação pessoal que nos são enviadas, tanto durante a transmissão
quanto depois de recebidas. 

Mesmo que tomemos  precauções  para  proteger  as  informações,  nenhuma medida  de
segurança  pode  ser  100%  segura  e  não  podemos  garantir  a  segurança  de  suas
informações.  Se  você  tiver  alguma  dúvida  sobre  a  segurança  de  suas  informações
pessoais, entre em contato conosco pelo e-mail: noc@hostcuritiba.net.br. Do Not Track
Disclosures Do Not Track (“DNT”) é uma preferência de privacidade que os visitantes
podem definir  em  seus  navegadores  da  web.  Quando  uma  visitante  ativa  o  DNT,  o
navegador  envia  uma mensagem a  sites  solicitando  que  ele  não  rastreie  o  visitante.



Atualmente,  não  há  uma  maneira  padronizada  de  responder  a  esses  sinais,  e  não
respondemos a esses sinais no momento. Para obter informações sobre a DNT, visite
www.allaboutdnt.org Retenção de Dados Podemos reter suas informações enquanto sua
conta estiver ativa ou conforme necessário para fornecer serviços a você, cumprir nossas
obrigações legais, resolver disputas e fazer cumprir nossos contratos. Consentimento do
Visitante As informações que você divulga em um espaço público, incluindo qualquer blog,
quadro de avisos, sala de bate-papo ou site que a HostCuritiba possa hospedar para você
como parte de seus serviços da HostCuritiba, estão disponíveis para qualquer pessoa que
visite esse espaço. A HostCuritiba não pode salvaguardar nenhuma informação que você
divulgue nesses locais. 

Se  você  oferecer  voluntariamente  qualquer  feedback,  dados,  respostas,  perguntas,
comentários,  sugestões,  ideias  ou  similares,  a  HostCuritiba  tratará  essa  parte  das
informações como não confidenciais e não-proprietárias e, exceto quando expressas de
outra forma nesta Política, a HostCuritiba não assume nenhuma obrigação de proteger
essas informações de serem divulgadas. Para solicitar a remoção de suas informações de
identificação pessoal do nosso blog ou fórum da comunidade, entre em contato conosco
pelo e-mail abuse@hostcuritiba.net.br. Em alguns casos, podemos não conseguir remover
suas informações de identificação pessoal e, nesses casos, informaremos a você se não
pudermos fazer isso e por quê. Sites de Terceiros Além disso, o Site da HostCuritiba pode
conter links para sites que pertencem a terceiros não relacionados à Hostcuritiba. 

A HostCuritiba não pode proteger qualquer informação que você possa divulgar nesses
sites e recomenda que você revise as declarações de política de privacidade dos sites que
você visita. Transferência Transfronteiriça Se você estiver visitando este site de um país
que não seja  o  país  em que  nossos  servidores  estão  localizados,  suas  comunicações
conosco  poderão  resultar  na  transferência  de  informações  além  das  fronteiras
internacionais. Ao visitar este site e se comunicar eletronicamente conosco, você concorda
com tais transferências. The E.U-U.S and Swiss-U.S. 

Privacy  Shield  Frameworks  Nossa  empresa  mãe,  a  HOSTCURITIBA.COM.BR (e  nossas
entidades  relacionadas,  incluindo  Google,  CloudFlare,  LLC,  Blue  Razor  Domains,  LLC,
Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. e Media
Temple, Inc.) participa da e certificou a sua conformidade com a EUU.S. and Swiss-U.S.
Privacy Shield Framework. A HOSTCURITIBA está comprometida em submeter todos os
dados pessoais recebidos da União Europeia ou da Suíça, com base na Privacy Shield
Framework,  aos  Princípios  aplicáveis  da  Framework.  Para  saber  mais  sobre  o  Privacy
Shield Framework, departamento de Comércio dos Estados Unidos (U.S. Department of
Commerce. 

A HOSTCURITIBA responsável pelo processamento de dados pessoais que recebe, sob
cada Privacy Shield Framework, e subsequentemente transfere para um terceiro agindo
como um agente em seu nome. 

A HOSTCURITIBA está em conformidade com os Princípios da Privacy Shield para todas as
transferências subsequentes de dados pessoais da União Europeia e da Suíça, incluindo as
disposições de responsabilidade de transferência subsequente. 

Com relação aos dados pessoais recebidos ou transferidos de acordo com cada Privacy
Shield Framework, a HOSTCURITIBA está sujeita aos poderes de imposição regulamentar

http://www.allaboutdnt.org/
mailto:abuse@hostcuritiba.net.br


da  Comissão  Federal  de  Comércio  dos  Estados  Unidos  e  Brasil.  Em  determinadas
situações, a HOSTCURITIBA pode ser solicitada a divulgar dados pessoais em resposta a
solicitações  legais  de  autoridades  públicas,  inclusive  para  atender  aos  requisitos  de
segurança nacional ou de aplicação da lei. 

Se você  tiver  uma dúvida sobre privacidade ou uso de  dados não resolvida que não
abordamos  satisfatoriamente,  entre  em contato  com nosso  provedor  de  resolução  de
disputas de terceiros com base nos Estados Unidos (gratuitamente). Sob certas condições,
descritas  mais  detalhadamente  você  pode  invocar  a  arbitragem  quando  outros
procedimentos de resolução de disputas forem esgotados. 

Acesso A pedido, forneceremos informações sobre se detemos ou processamos, em nome
de terceiros, alguma informação de identificação pessoal. Para solicitar essa informação
por favor entre em contato conosco no  privacidade@hostcuritiba.net.br . Você também
pode  corrigir  ou  solicitar  a  exclusão  de  suas  informações  de  identificação  pessoal,
entrando em contato conosco no  abuse@hostcuritiba.net.br  ou por meio do Painel de
Controle (para mais instruções.) Nós responderemos a essas solicitações dentro de um
prazo razoável. Crianças Nosso Site, produtos e serviços não são direcionados a crianças,
e não coletamos informações pessoalmente identificáveis de crianças menores de 13 anos.

Se  você  acredita  que  uma  criança  com  menos  de  13  anos  de  idade  nos  forneceu
informações  de  identificação  pessoal,  entre  em  contato  conosco  pelo  e-mail:
contato@hostcuritiba.net.br  Atualizações Podemos atualizar esta Política para refletir as
mudanças nas nossas práticas de informação. Se fizermos quaisquer alterações materiais,
iremos notificá-lo  por  e-mail  (enviado para  o endereço de e-mail  especificado na sua
conta)  ou  por  meio  de  um aviso  neste  Site  antes  que  a  alteração  entre  em vigor.
Encorajamos você a revisar periodicamente esta página para obter as informações mais
recentes sobre nossas práticas de privacidade.

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. 
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