TERMOS DE SERVIÇO
Última atualização em 19 de abril de 2018
O acesso e uso do site SONIKCLOUD.com são fornecidos sujeitos aos seguintes termos e condições,
que podem ser alterados de tempos em tempos a nosso exclusivo critério.
POR FAVOR, LEIA ESTES TERMOS COM ATENÇÃO, POIS O USO DESTE SITE CONSTITUI
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES.

Direito autoral
As informações, arte, texto, vídeo, áudio ou imagens (coletivamente "Informações") contidas no site
SONIKCLOUD.com são obras protegidas por direitos autorais.

Usar
Salvo indicação em contrário, você pode visualizar, copiar, imprimir e distribuir as informações
disponíveis no site da SONIKCLOUD sujeito às seguintes condições:
As informações podem ser usadas exclusivamente para fins pessoais, não comerciais ou
educacionais. Você não pode modificar ou alterar as informações de nenhuma forma sem a permissão
expressa por escrito da SONIKCLOUD. Qualquer cópia de qualquer informação ou parte dela deve
incluir o aviso de direitos autorais originalmente incluído com as Informações. Qualquer software de
computador para download ou de outra forma disponível na SONIKCLOUD está licenciado sujeito aos
termos do contrato de licença aplicável. As informações não incluem o design ou layout do site da
SONIKCLOUD, cujos elementos são protegidos por lei e não podem ser copiados ou imitados.

Garantias e isenções de responsabilidade
EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE DISPONIBILIZADO AQUI, TODAS AS
INFORMAÇÕES NESTE WEB SITE SÃO FORNECIDAS "COMO ESTÃO" SEM GARANTIA DE
QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO

A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO
PARTICULAR NÃO VIOLAÇÃO. SONIKCLOUD NÃO ASSUME QUALQUER
RESPONSABILIDADE POR ERROS OU OMISSÕES NAS INFORMAÇÕES OU OUTROS
DOCUMENTOS QUE SÃO REFERENCIADOS OU LIGADOS A ESTE SITE. AS REFERÊNCIAS
ÀS CORPORAÇÕES, SEUS SERVIÇOS E PRODUTOS, SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRAM" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA.
EM NENHUMA HIPÓTESE A SONIKCLOUD OU QUALQUER DE SEUS AFILIADOS,
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES, DIRETORES, AGENTES OU REPRESENTANTES SERÁ
RESPONSÁVEL POR QUALQUER ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE
OU OUTROS DANOS DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO OU
RESPONSABILIDADE, SEM ESSES DANOS OU RESPONSABILIDADE. USO DE HARDWARE
DE COMPUTADOR, DADOS OU INFORMAÇÕES OU PERDA DE LUCROS, QUER OU NÃO
AVISADO DA POSSIBILIDADE DE DANOS, E SOBRE QUALQUER TEORIA DE
RESPONSABILIDADE, DECORRENTE DE OU EM CONEXÃO COM O USO OU
DESEMPENHO DESSAS INFORMAÇÕES OU SERVIÇO.

Links para sites de terceiros
O site da SONIKCLOUD pode conter links para sites de terceiros, que não estão sob o controle da
SONIKCLOUD. A SONIKCLOUD fornece esses links apenas como uma conveniência e a
SONIKCLOUD não pretende que esses links sejam endossos ou referências desses sites
vinculados. SONIKCLOUD não aceita qualquer responsabilidade pelo conteúdo ou uso desses sites
vinculados.

Política de direitos autorais e agente de
direitos autorais
É política da SONIKCLOUD respeitar os direitos autorais e de propriedade intelectual de terceiros. A
SONIKCLOUD pode remover conteúdo que pareça infringir os direitos autorais ou outros direitos de
propriedade intelectual de terceiros. Se você acredita que a SONIKCLOUD ou qualquer usuário do

nosso site infringiu seus direitos autorais de qualquer forma material, notifique o Departamento de
Abuso da SONIKCLOUD (abuse@SONIKCLOUD forneça as seguintes informações:
Uma assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário dos direitos
autorais. Uma identificação do trabalho protegido por direitos autorais que alegou ter sido
violado. Uma identificação do material que você alega estar infringindo para que possamos localizá-lo
no site. Seu endereço, número de telefone, e endereço de e-mail. Uma declaração sua de que acredita
de boa fé que o uso contestado não foi autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou
pela lei. Uma declaração sua de que as informações acima em seu Aviso são precisas, feitas sob pena
de perjúrio, e que você está autorizado a agir em nome do proprietário dos direitos autorais envolvidos.

TAXAS ATRASADAS
Nas faturas vencidas há mais de 5 dias, será cobrada uma taxa de atraso / juros de até 5% ao mês.

Lei Aplicável e Jurisdição
O site da SONIKCLOUD (excluindo sites vinculados) é controlado pela SONIKCLOUD.com. Todas
as questões relacionadas ao seu acesso ou uso deste Site serão regidas pelos estatutos e leis da Índia e
dos Estados Unidos da América, independentemente dos conflitos de princípios legais dos mesmos.

Informação de marca registrada
SONIKCLOUD e o logotipo SONIKCLOUD são marcas comerciais da SONIKCLOUD. Algumas
dessas marcas comerciais são registradas em certas jurisdições. Todas as outras marcas e nomes de
produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas
Você não pode usar nenhuma das marcas comerciais da SONIKCLOUD sem a permissão expressa por
escrito da SONIKCLOUD. Se você estiver interessado em usar nossas marcas, entre em contato
conosco.

Política de Privacidade

Esta política de privacidade define como a SONIKCLOUD usa e protege todas as informações que
você fornece à SONIKCLOUD quando usa este site.
SONIKCLOUD está empenhada em garantir que sua privacidade seja protegida. Se pedirmos que você
forneça certas informações pelas quais você pode ser identificado ao usar este site, você pode ter
certeza de que elas só serão usadas de acordo com esta declaração de privacidade.
A SONIKCLOUD pode alterar esta política de tempos em tempos, atualizando esta página. Você deve
verificar esta página de vez em quando para garantir que está satisfeito com as alterações. Esta política
entra em vigor a partir de 01/04/2011.

Coleta de informações pessoais:
O que nós coletamos


Podemos coletar as seguintes informações:



Nome e cargo



Informações sobre as transações realizadas neste site



Informações que você fornece com o objetivo de assinar os serviços do site



Qualquer outra informação que você enviar para SONIKCLOUD



Informações de contato, incluindo endereço de e-mail



Informações demográficas, como código postal, preferências e interesses



Outras informações relevantes para pesquisas e / ou ofertas de clientes

O que fazemos com a informação que recolhemos
Solicitamos essas informações para entender suas necessidades e oferecer um melhor serviço e,
principalmente, pelos seguintes motivos:


Administrar este site



Personalize o site para você



Permita o seu acesso e uso dos serviços do site



Manutenção de registros internos



Podemos usar as informações para melhorar nossos produtos e serviços.



Publique informações sobre você no site



Enviar para você produtos que você compra



Fornece a você os serviços que você compra



Envie-lhe extratos e faturas



Receba pagamentos de você; e



Enviar comunicações de marketing para você

Além das divulgações razoavelmente necessárias para os fins identificados em outro lugar acima,
SONIKCLOUD pode divulgar suas informações pessoais na medida em que seja exigido por lei, em
conexão com quaisquer procedimentos legais ou procedimentos legais em perspectiva, e a fim de
estabelecer, exercer ou defender seus direitos legais.

Segurança
Temos o compromisso de garantir que suas informações estejam seguras. A fim de evitar o acesso não
autorizado ou divulgação, implementamos procedimentos físicos, eletrônicos e administrativos
adequados para salvaguardar e proteger as informações que coletamos online.

Como usamos cookies?
Um cookie é um pequeno arquivo que pede permissão para ser colocado no disco rígido do seu
computador. Depois de concordar, o arquivo é adicionado e o cookie ajuda a analisar o tráfego da web
ou permite que você saiba quando visitar um determinado site. Os cookies permitem que os aplicativos
da web respondam a você como um indivíduo. O aplicativo da web pode adaptar suas operações às
suas necessidades, gostos e desgostos, reunindo e lembrando informações sobre suas
preferências. Usamos cookies de registro de tráfego para identificar quais páginas estão sendo
usadas. Isso nos ajuda a analisar os dados sobre o tráfego da página da web e melhorar nosso site a fim
de adaptá-lo às necessidades do cliente. Usamos essas informações apenas para fins de análise
estatística e, em seguida, os dados são removidos do sistema. No geral, os cookies nos ajudam a
fornecer um site melhor, permitindo-nos monitorar quais páginas você acha útil e quais não. Um cookie
de forma alguma nos dá acesso ao seu computador ou qualquer informação sobre você, exceto os dados
que você decidir compartilhar conosco. Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos
navegadores da web aceita cookies automaticamente, mas normalmente você pode modificar a
configuração do seu navegador para recusar cookies, se preferir. Isso pode impedi-lo de tirar o máximo

proveito do site. Links para outros sites Nosso site pode conter links para outros sites de interesse. No
entanto, depois de usar esses links para sair de nosso site, você deve observar que não temos nenhum
controle sobre esse outro site. Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos
navegadores da web aceita cookies automaticamente, mas normalmente você pode modificar a
configuração do seu navegador para recusar cookies, se preferir. Isso pode impedi-lo de tirar o máximo
proveito do site. Links para outros sites Nosso site pode conter links para outros sites de interesse. No
entanto, depois de usar esses links para sair de nosso site, você deve observar que não temos nenhum
controle sobre esse outro site. Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos
navegadores da web aceita cookies automaticamente, mas normalmente você pode modificar a
configuração do seu navegador para recusar cookies, se preferir. Isso pode impedi-lo de tirar o máximo
proveito do site. Links para outros sites Nosso site pode conter links para outros sites de interesse. No
entanto, depois de usar esses links para sair de nosso site, você deve observar que não temos nenhum
controle sobre esse outro site.
Portanto, não podemos ser responsáveis pela proteção e privacidade de qualquer informação que você
fornecer enquanto visita tais sites e tais sites não são regidos por esta declaração de privacidade. Você
deve ter cuidado e observar a declaração de privacidade aplicável ao site em questão. Controlando suas
informações pessoais Você pode optar por restringir a coleta ou uso de suas informações pessoais das
seguintes maneiras: sempre que for solicitado a preencher um formulário no site, procure a caixa que
você pode clicar para indicar que não deseja as informações a serem usadas por qualquer pessoa para
fins de marketing direto SONIKCLOUD armazenará todas as informações pessoais que você fornecer
em seus servidores seguros.
As informações relativas às transações eletrônicas realizadas por meio deste site serão protegidas por
tecnologia de criptografia.
Se você acredita que alguma informação que temos sobre você está incorreta ou incompleta, por favor,
escreva ou envie um e-mail assim que possível, para o endereço acima. Corrigiremos imediatamente
qualquer informação considerada incorreta.

Como usamos cookies?

As informações que a SONIKCLOUD coleta podem ser armazenadas e processadas e transferidas entre
qualquer um dos países nos quais a SONIKCLOUD opera para permitir o uso das informações de
acordo com esta política de privacidade.
Além disso, as informações pessoais que você enviar para publicação no site serão publicadas na
Internet e podem estar disponíveis em todo o mundo. Você concorda com tais transferências
internacionais de informações pessoais.

Atualizando esta declaração
SONIKCLOUD pode atualizar esta política de privacidade publicando uma nova versão neste
site. Você deve verificar esta página ocasionalmente para garantir que está familiarizado com as
alterações.

Outros sites
Este site contém links para outros sites. SONIKCLOUD não é responsável pelas políticas ou práticas
de privacidade de terceiros.

Política de isenção de responsabilidade
As informações contidas neste site são apenas para fins de informação geral. As informações são
fornecidas pela SONIKCLOUD e enquanto nos esforçamos para manter as informações atualizadas e
corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a
integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação a o site ou as
informações, produtos, serviços ou gráficos relacionados contidos no site para qualquer
finalidade. Qualquer confiança que você depositar em tais informações é, portanto, estritamente por sua
própria conta e risco. Em nenhum caso seremos responsáveis por qualquer perda ou dano, incluindo,
sem limitação, perda ou dano indireto ou consequencial, ou qualquer perda ou dano resultante da perda
de dados ou lucros decorrentes de, ou em conexão com, o uso deste site . Por meio deste site, você
pode acessar outros sites que não estão sob o controle de [nome da empresa]. Não temos controle sobre
a natureza, conteúdo e disponibilidade desses sites. A inclusão de quaisquer links não implica

necessariamente uma recomendação ou endossa as opiniões expressas neles. Todos os esforços são
feitos para manter o site funcionando sem problemas. No entanto, SONIKCLOUD Pvt Ltd não se
responsabiliza por, e não será responsável por, o site estar temporariamente indisponível devido a
problemas técnicos fora do nosso controle. Todos os esforços são feitos para manter o site funcionando
sem problemas. No entanto, SONIKCLOUD não se responsabiliza por, e não será responsável por, o
site estar temporariamente indisponível devido a problemas técnicos fora do nosso controle. Todos os
esforços são feitos para manter o site funcionando sem problemas. No entanto, SONIKCLOUD não se
responsabiliza por, e não será responsável por, o site estar temporariamente indisponível devido a
problemas técnicos fora do nosso controle.

Política de uso aceitável
SONIKCLOUD.com fornece serviços a clientes em todo o mundo. SONIKCLOUD tem a
responsabilidade de proteger cada cliente e fornecer-lhes os melhores serviços disponíveis. As
diretrizes a seguir foram elaboradas na tentativa de garantir que possamos fazer isso.
SONIKCLOUD será o único árbitro quanto ao que constitui uma violação dessas disposições.

Em geral:
Os serviços fornecidos pela SONIKCLOUD podem ser usados apenas para fins legais. É proibida a
transmissão, armazenamento ou apresentação de qualquer informação, dados ou material que viole
qualquer lei federal, estadual ou municipal dos Estados Unidos.
O assinante concorda em indenizar e isentar SONIKCLOUD de quaisquer reclamações resultantes do
uso do serviço que prejudique o assinante ou qualquer outra parte.

Contente:
Exemplos de conteúdo inaceitável incluem, mas não estão limitados a:


Mídia protegida por direitos autorais, sem autoridade para distribuir ou exibir



Aplicativos não licenciados



Programas de cracking ou geradores de chave



Programas de investimento de alto rendimento ou HYIPs e monitores relacionados, listas
principais etc.



Material de pornografia infantil ou sequestro



Atividade fraudulenta, phishing, esquemas de pirâmide, correntes, falsificação ou falsificação de
identidade



Propaganda terrorista, material racista ou instruções de bomba / arma



Vírus / vírus, spyware, malware ou outro material infeccioso



Material protegido por segredo comercial ou outro estatuto



Além disso, SONIKCLOUD proíbe:



IRC e programas associados (incluindo psybnc, "bots", etc ...)



Servidores de jogos, servidores de voz e aplicativos relacionados.



Scripts comumente usados para abuso, ataques ou inundação



Conteúdo ameaçador, assediante ou obsceno



Conteúdo adulto legal é permitido em todas as linhas de produtos SONIKCLOUD. A visualização /
download ou posse de tais informações / dados pela clientela da SONIKCLOUD não é regida pela
política da SONIKCLOUD e fica a seu próprio critério / livre arbítrio e pode ser regida pelo seu
governo estadual / federal.



Links para conteúdo inaceitável, conforme definido acima, também são proibidos.

Atividade online:
Qualquer tentativa de prejudicar ou causar danos ao equipamento, rede, operações ou clientela da
SONIKCLOUD é ESTRITAMENTE proibida. SONIKCLOUD buscará ação legal em toda a extensão
para todos os abusos / violação de tal.
Qualquer atividade considerada prejudicial ou abusiva, seja ilegal ou considerada prejudicial para as
operações da SONIKCLOUD, é proibida. Isso inclui, mas não está limitado a:


Ataques de negação de serviço (DOS / DDOS)



Verificações de portas desnecessárias



Bombardeio de correio



Publicidade não solicitada por meio de mensagens instantâneas, fóruns, grupos de notícias, email, etc.

Email em massa:
Entendemos que o e-mail em massa é um mecanismo importante para manter as pessoas
informadas. No entanto, spamming (publicidade não solicitada), da rede SONIKCLOUD, ou
spamvertising (publicidade não solicitada de) sites hospedados na rede SONIKCLOUD é
ESTRITAMENTE proibido.

O email em massa legítimo atende aos
seguintes critérios:


O destinatário confirmou sua vontade de ser adicionado à lista de distribuição da
correspondência, respondendo a um e-mail de verificação ou, caso contrário, confirmando a
permissão de forma verificável. (Provas de tal devem ser retidas e disponíveis mediante
solicitação.)



O destinatário confirmou sua vontade de ser adicionado à lista de distribuição da
correspondência, respondendo a um e-mail de verificação ou, caso contrário, confirmando a
permissão de forma verificável. (Provas de tal devem ser retidas e disponíveis mediante
solicitação.)



Todos os remetentes de e-mail em massa devem postar políticas de privacidade, em associação
com os domínios de envio. O co-registro não é proibido, mas as explicações sobre o
compartilhamento de informações devem estar disponíveis ao público e incluídas no mecanismo
de confirmação para inscrição na lista.



Se SONIKCLOUD abordar um cliente para obter evidências de confirmação, esta solicitação deve
ser honrada em 24 horas.



O não cumprimento dos critérios aceitáveis para correspondência em massa pode levar à rescisão
imediata.



Além disso, se tais ações fizeram com que servidores de e-mail ou intervalos de endereço IP na
rede SONIKCLOUD fossem colocados na lista negra, SONIKCLOUD reserva-se o direito de encerrar
a conta do cliente e multar o cliente.

Violações de política:

A SONIKCLOUD pode, a qualquer momento, auditar sistemas para quaisquer dados / atividades que
mostrem potenciais violações da política.

Avisos:
O Departamento de Abusos da SONIKCLOUD tenta entrar em contato com o cliente, via e-mail,
quando o primeiro sinal de uma possível violação é constatado. Esses alertas são uma cortesia. As
respostas a esses alertas são necessárias. Se um alerta for recebido de qualquer membro da equipe
SONIKCLOUD, o cliente é responsável por reconhecer seu entendimento e citar qualquer ação
planejada ou tomada, no prazo de 24 horas após a notificação. Não fazer isso pode levar à
suspensão. Falha repetida em fazer isso pode resultar em rescisão.

Suspensão / Desativação:
Se algum dos termos ou condições não for cumprido, o cliente corre o risco de suspensão ou rescisão
do serviço. SONIKCLOUD reserva-se o direito de remover qualquer conta, sem aviso prévio. Se
SONIKCLOUD desativar uma conta por violação da política, o cliente perderá todos os direitos a um
reembolso. Nenhum reembolso para pagamentos antecipados será concedido para contas desativadas.

Uso não autorizado:
Em qualquer caso envolvendo partes não autorizadas utilizando um serviço SONIKCLOUD para
abusos / violações, o cliente será responsável por interromper todos os aplicativos afetados, até que a
origem do problema seja encontrada e corrigida. A SONIKCLOUD pode optar por desativar todos os
serviços até que o cliente possa realizar tal investigação.
Em qualquer caso envolvendo partes não autorizadas utilizando um serviço SONIKCLOUD para
abusos / violações, o cliente será responsável por interromper todos os aplicativos afetados, até que a
origem do problema seja encontrada e corrigida. A SONIKCLOUD pode optar por desativar todos os
serviços até que o cliente possa realizar tal investigação.

Uso de recursos:
SONIKCLOUD será o único árbitro quanto ao que constitui uma violação das limitações de uso de
recursos.

Largura de banda:
As taxas excedentes serão aplicadas a qualquer serviço que utilize mais do que a alocação de largura de
banda atribuída, exceto para vpses e servidores de largura de banda ilimitada. Os excedentes serão
calculados com base na quantidade geral de GigaBytes (GB) transferidos em um período mensal, a
menos que um serviço seja vendido com base em Megabits por Segundo (MBPS). Os serviços
vendidos pela MBPS serão calculados através do método padrão da indústria de 95%, a menos que
especificado de outra forma no contrato. O Cliente é responsável por todo o uso e quaisquer taxas de
excedentes correspondentes que resultem de um serviço que possa ser hackeado e / ou inundado. A
SONIKCLOUD pode exigir um depósito caso um cliente utilize / exija grandes quantidades de largura
de banda além de sua alocação de largura de banda padrão.

Filtrando:
SONIKCLOUD reserva-se o direito de bloquear / filtrar ou estrangular portas e / ou intervalos de
endereços IP, a seu critério. Isso pode incluir, por exemplo, bloquear a porta 6667 (IRC), negar acesso
de um intervalo de endereços IP de spam conhecido ou limitar a velocidade de programas de
compartilhamento de arquivos ponto a ponto (Kazaa, Limewire, Donkey, etc ... ) Isso também pode
incluir dar prioridade a certos tipos de tráfego, como transmissões de chamadas telefônicas Voice-overIP (VOIP).

Servidores virtuais privados (VPS):
Para manter a integridade do nosso serviço, pode ser necessário atualizar o serviço VPS que utiliza
grandes quantidades de recursos do sistema, ou SONIKCLOUD pode realocar seu site para um
servidor e / ou endereço IP diferente, para reduzir a carga no servidor no qual você está residindo
atualmente.

Clientela abusiva:
A SONIKCLOUD pode, a seu critério, suspender ou encerrar o serviço de qualquer cliente que seja
abusivo / assediante para SONIKCLOUD e / ou funcionários da SONIKCLOUD. Exemplos de tal
atividade incluem, mas não estão limitados a:


Abuso verbal - praguejando, gritando, ameaçando, etc ...



Desrespeito contínuo por avisos ou notificações



Erros / erros / alterações consistentes, causando carga de trabalho desnecessária



Spamming de endereços de e-mail, sistemas de tíquetes ou servidores da SONIKCLOUD



Envolvimento contínuo em atividades de inundação / DDOS, serviços hackeados ou outro uso
contínuo não permitido



Pagamentos atrasados ou respostas consistentes



Emitir um estorno ou devolver um pagamento



Ativação contínua de usuários finais problemáticos



Atividade que afeta o (s) serviço (s) de outra clientela SONIKCLOUD

