TERMO DE USO DA PLATAFORMA ACRONIS
Neste termo, “Fornecedor” refere-se à DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 17.549.929/0001-77, sediada
na cidade de Campinas/SP, na Avenida Antônio Artioli, n° 570, FLIMS B1, Conj. 34, Swiss Park Office, CEP 13049-900, empresa fornecedora do Software e/ou
da Plataforma ao “Usuário” (pessoa jurídica que aceitar os Termo de Uso e Termo Principal e fizer uso do Software e/ou da Plataforma).
Este termo de uso (“Termo de Uso”) está relacionado ao uso da Plataforma Acronis (“Plataforma”) e está diretamente vinculado ao aceite do TERMO DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (“Termo Principal”), disponível no sítio eletrônico do Fornecedor
(www.datasafer.com.br/termos).
O USUÁRIO DEVERÁ, ANTES DE USAR A PLATAFORMA, ACEITAR ESTE TERMO E O TERMO PRINCIPAL, SENDO QUE SUA LEITURA COM ATENÇÃO É
RECOMENDADA. ESTE TERMO É CONSIDERADO CONTRATO JURIDICAMENTE VINCULANTE. AO CONCORDAR ELETRONICAMENTE, INSTALAR E USAR O
SOFTWARE E/OU A PLATAFORMA, O USUÁRIO SE DECLARA CIENTE E ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO DE USO E NO TERMO PRINCIPAL.
ADICIONALMENTE, O USUÁRIO RECONHECE E CONCORDA QUE, COMO CONDIÇÃO PARA USAR A PLATAFORMA ACRONIS, DEVERÁ TAMBÉM ACEITAR O
CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL, QUE PODE SER ENCONTRADO EM HTTP://WWW.ACRONIS.COM/LEGAL.HTML, BEM COMO DEVERÁ ACEITAR A
POLÍTICA DE LICENCIAMENTO DA ACRONIS, QUE PODE SER ENCONTRADO EM HTTPS://WWW.ACRONIS.COM/EN-US/COMPANY/LICENSING.HTML
Caso o Usuário não concorde com quaisquer das condições constantes deste Termo e do Termo Principal, o Usuário não deverá instalar e usar o Software
e a Plataforma.

É facultado ao Fornecedor alterar, a qualquer momento, as condições constantes do Termo. Nessa hipótese o Usuário será notificado a respeito, sendo que o
uso contínuo pelo Usuário do Software e/ou da Plataforma, caracterizará a sua aceitação com relação às alterações realizadas. O Fornecedor poderá
condicionar o uso do Software e/ou da Plataforma a um aceite prévio, do Usuário, com relação às alterações realizadas. A recusa do aceite pelo Usuário o
impossibilitará de continuar utilizando o Software e/ou a Plataforma.

Plataforma Acronis
1. A Plataforma Acronis é composta por um sistema digital Web e um Software que permitem ao Usuário criar contas para gerenciamento dos seus backups
além de outros serviços de tecnologia da informação tais como: Backup Avançado, Gerenciamento Avançado e Segurança Avançada.
2.

Ao ativar a Plataforma Acronis, o Usuário terá acesso ao Portal da Acronis e poderá criar outros Usuários para utilizar os serviços disponíveis

3.

Todos os serviços que o Usuário (ou seus Revendedores) habilitar no Portal da Acronis será faturado conforme a sua utilização

4. O Usuário garantirá que o Conteúdo não violará qualquer lei ou direitos de terceiros e se responsabilizará pelo desenvolvimento, conteúdo, operação,
manutenção e uso do Conteúdo.
5. Após a criação dos seus clientes, o Usuário deverá realizar o download do Software indicado, o qual deve ser instalado no computador que se deseja
habilitar.
6. Ao instalar o software, o Usuário poderá iniciar as configurações dos dispositivos, tais como: ativar proteções de antivírus e antimalwares, selecionar as
origens dos dados para realização de backup, criar de agendamentos, definir os tipos de compressão de dados, chaves de criptografia, políticas de retenção,
além da permissão para excluir definitivamente os Conteúdos armazenados.
7. O Software possui uma proteção para que apenas usuários credenciados possam acessar as suas configurações e realizar tarefas administrativas, portanto,
não se recomenda que o Usuário deixe senhas salvas, pois isso pode permitir que usuários não autorizados tenham acesso com permissões de administração
para com o Software.
8. O Software permite que o Usuário armazene Conteúdos em outros locais como: discos externos, servidores locais, nuvens públicas ou privadas, porém,
nestes casos, o Fornecedor não possui nenhum tipo de responsabilidade sobre a forma e segurança em que esses Conteúdos estão sendo armazenados.
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