
Política de Uso

Data Centre reserva-se ao direito de não permitir nos servidores a hospe-
dagem de conteúdo de material adulto relacionado à pornografia não au-
torizada, pedofilia ou imagens não autorizadas. Verificada a ocorrência de 
hospedagem de arquivos dessa natureza, o cliente responsável pelo plano 
de hospedagem será notificado, e os arquivos serão excluídos dos 
servidores.
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Para manter a qualidade dos nossos serviços e a melhor performance dos nossos 
servidores, Data Centre tem sua política de hospedagem, onde algumas regras são 
estabelecidas. Dentre elas estão:

 Termo de Uso:

Envio Excessivo de E-mails:

Hospedagem de Arquivos MP3:

Hospedagem de Material Adulto:

Serão permitido armazenar apenas arquivos MP3 que sejam PRODUZI-
DOS pelo próprio site (Ex: Bandas). Demais arquivos MP3, com direitos 
autorais livres ou registrados, não serão permitidos.

Nossos servidores de e-mails são monitorados diariamente a fim de 
verificar sua performance e detectar qualquer tipo de problema e solucioná-
lo o quanto antes. Constatado uso fora dos padrões normais de utilização 
do servidor de e-mail, envio acima de 250 mensagens/hs., o responsável 
pelo domínio será notificado e o serviços bloqueado.

A prática de SPAM é um assunto muito delicado, e para este ponto, 
dedicamos uma parte de nosso site exclusiva para o esclarecimento de 
dúvidas relacionadas ao envio de e-mails não solicitados. 

Envio de E-mails Não Solicitados SPAM:
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Utilização de Arquivos Executáveis:

Recuperação dos Dados de Usuário e Senha:

Conteúdo Danoso a Terceiros:

Conduta:

Uso Excessivo de Recursos:

Não será aceito conteúdo de cunho racista, neonazista, anti-semita, sexista ou qual-
quer outro que venha a atentar contra a integridade moral de terceiros ou grupos da 
sociedade. A proibição inclui sites relacionados a crackers e hackers e Pirataria de 
Softwares (distribuição de cracker e seriais de softwares). Fica proibido a comercia-
lização ou distribuição gratuita e pública de endereços de e-mails de redireciona-mento.

O cliente fica proibido de contratar qualquer serviço de hospedagem se não comprovar 
que é maior de 16 anos de idade e portadores de CPF ou CNPJ. O cliente é responsável 
pelo espaço contratado e tem direito de agir somente em seu espaço. Será 
responsabilizado judicialmente se a partir do seu domínio ocorrer ataques para quebra 
de senhas, invasão de sites ou qualquer uso que possa causar prejuízo a terceiros e a 
Promedia.

O cliente fica proibido de contratar qualquer serviço de hospedagem se não comprovar 
que é maior de 16 anos de idade e portadores de CPF ou CNPJ. O cliente é responsável 
pelo espaço contratado e tem direito de agir somente em seu espaço. Será 
responsabilizado judicialmente se a partir do seu domínio ocorrer ataques para quebra 
de senhas, invasão de sites ou qualquer uso que possa causar prejuízo a terceiros e a 
Promedia.

Os dados do Usuário e Senha dos clientes são fornecidos via e-mail cadastrados nas 
informações do cliente. Sob nenhuma hipótese dados de Usuário e Senha, ou de-mais 
dados de cadastro, serão fornecidos por nossa Equipe pelo telefone. Por isso, 
mantenha seu cadastro sempre atualizado, para evitar transtorno. O cliente é respon-
sável pela segurança e uso de seu site. Sua senha para acesso às suas configura-ções 
será tratada de forma privada e confidencial e aconselhamos a não dividi-la com 
terceiros. Para atualizar seu cadastro, utilize à Central do Cliente.

Não é permitido armazenar nos servidores arquivos executáveis. Estes arquivos 
prejudicam a performance do servidor.
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