
Política de uso dos serviços

Com o objetivo de manter a estabilidade, qualidade e a performance dos servidores, a Saros 
estabeleceu regras e condições de uso.
A contratação e utilização dos nossos serviços implica na aceitação destas regras e condições. 
A Saros se reserva ao direito de suspender ou cancelar a conta dos clientes que violarem estas 
regras e condições sem qualquer aviso prévio, notificação ou reembolso dos valores já pagos.

É proíbido:

 Hospedar qualquer tipo de material erótico, adulto, de nudez ou relacionado à 
pornografia de qualquer natureza (imagens, texto, som, links, vídeo, banners, etc);

 Hospedagem de conteúdo cujo o acesso dependa da maioridade legal do visitante;

 Hospedagem de material de qualquer natureza com apoio ao racismo, nazismo, 
descriminação ou qualquer apologia ou prática de qualquer crime previsto em leis 
nacionais ou internacionais;

 Divulgação de material hacker, cracker, invasão de sistemas, números seriais, pirataria 
de software ou qualquer material de natureza semelhante;

 Hospedagem de arquivos de áudio e vídeo que viole leis de direito autoral nacionais e 
internacionais;

 Armazenar ou distribuir materiais protegidos por direito autoral ou quaisquer outros 
direitos de propriedade intelectual;

 Hospedar ou propagar vírus ou qualquer programa de computador que possa causar 
danos permanentes ou temporários à terceiros;

 Tentativas não autorizadas de um usuário de adquirir acesso a qualquer conta ou 
recurso de computador que não pertença àquele usuário;

Envio dos Dados de Login e Senha

Os dados de login e senha das contas hospedadas em nossos servidores somente são 
fornecidos via e-mail, e para os e-mails que constam no cadastro da conta em questão. Sob 
nenhuma hipótese dados de login e senha, ou demais dados de cadastro, serão fornecidos por 
nossa Equipe pelo telefone. Por isso, mantenha seu cadastro conosco sempre atualizado, para 
evitar qualquer tipo de transtorno.
Essa medida visa garantir a segurança dos dados das contas hospedadas conosco.
O cliente é responsável pela segurança e uso de seu serviço. Sua senha para acesso às suas 
configurações será tratada de forma privada e confidencial e aconselhamos a não dividí-la com 
terceiros.

Conduta



O cliente fica proibido de contratar qualquer serviço se não comprovar que é maior de 16 anos 
de idade. A Saros também não hospeda clientes não-portadores de CGC/CNPJ ou CPF. 

O cliente é responsável pelo espaço contratado e tem direito de agir somente em seu espaço. 
Não é permitido ao cliente quebrar as senhas ou invadir os sites alheios, a partir de um 
servidor da Saros, bem como utilizar indevidamente contas de outros clientes.

No caso de cancelamento ou congelamento do serviço por violação da política de uso, a Saros 
não será responsável por qualquer prejuízo ou dano que este cancelamento ou congelamento 
possa causar ao cliente.


