
 
 
 

A InfoSD.Hosting não autoriza o uso de suas redes de computadores para os seguintes fins: 
 
• transmitir ou divulgar ameaças, pornografia infantil, material racista, discriminatório ou 
qualquer outro que viole a legislação em vigor no Brasil; 
• propagar vírus de computador ou qualquer programa de computador que possa causar danos 
permanentes ou temporários em equipamentos de terceiros; 
• transmitir tipos ou quantidades de dados que possam causar falhas em serviços ou 
equipamentos na rede da InfoSD.Hosting ou de terceiros; 
• utilizar computadores ou a rede de computadores da InfoSD.Hosting para efetuar 
levantamento de informações não autorizado (SCAN) na rede de computadores 
InfoSD.Hosting ou de terceiros; 
• uso da rede de computadores da InfoSD.Hosting  para o trânsito de mensagens de e-mail 
com cabeçalhos inválidos ou alterados, de forma a dificultar ou impedir a identificação da sua 
origem, ou mensagens enviadas através de servidores de e-mail de terceiros, sem a autorização 
dos respectivos responsáveis (relaying); 
• usar a rede para tentar e/ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de comunicação, 
informação ou computação; 
• utilização dos computadores e redes de computadores da InfoSD.Hosting  para a coleta de 
endereços de e-mail dos seus clientes. 
• forjar endereços Internet de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de 
responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria; 
• destruir ou corromper dados e informações de terceiros; 
• violar a privacidade de terceiros; 
• distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares de 
comunicação mensagens não solicitadas do tipo 'corrente' e mensagens em massa, comerciais 
ou não (ver “Política AntiSPAM”); 
• enviar grande quantidade de mensagens idênticas ao mesmo destinatário por correio 
eletrônico (mail bombing); 
• transmitir, distribuir ou armazenar materiais protegidos por direito autoral ou quaisquer outros 
direitos de propriedade intelectual; 
• quaisquer outros usos que violem a legislação vigente no Brasil. 

    A violação destas normas poderá resultar em suspensão temporária ou cancelamento dos 
serviços prestados, além das demais medidas necessárias, incluindo, mas não se limitando à 
remoção de dados, desativação de servidores e implementação de filtros. 

   Obedecendo as práticas definidas para a Internet, será mantido o endereço 
suporte@infosd.com.br para servir de canal de reclamação de práticas abusivas vindas 
da rede de computadores InfoSD.Hosting. As pessoas que se sentirem prejudicadas por 
pacotes de dados vindos de nossa rede devem denunciar a prática enviando um e-mail 
para este endereço com informações detalhadas, inclusive registros de computadores 
(logs), sobre a prática abusiva. 


