Termos de Uso e Anúncios do Software e Website da ElephantDrive Inc.
Última Atualização: Abril, 2017
POR FAVOR, LEIA ESTES TERMOS CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTERAGIR COM O WEBSITE
OU SOFTWARE DA GODRIVE, um produto ElephantDrive
●

Isto é um acordo entre você e a ElephantDrive, Inc

Isto é um acordo (“Acordo”) entre você e a ElephantDrive, Inc (ou, caso seja cabível com base
em seu local de domicílio, algum de seus afiliados) (“a Empresa”). Este acordo regulamenta seu
uso do website localizado em https://cloud.godrive.com.br/, https://cloud.godrive.com.br/ e
quaisquer subdomínios relacionados (o “Site”) e qualquer software, serviço, website ou página
administrada pela Empresa (juntamente com o Website, “os Serviços”). O uso dos Serviços está
disponível apenas para indivíduos e empresas que podem realizar contratos sob a legislação
vigente. Você garante que tem, ao menos, 18 anos, e possui maioridade legal em sua cidade,
estado ou país onde reside, e todas as informações que forem enviadas estão corretas. A
Empresa oferece o uso dos Serviços para você condicionada a sua aceitação do Acordo. Seu
uso dos Serviços implica na aceitação do Acordo. O Acordo possui isenções de
responsabilidade e garantias e uma solução de exclusão (ver Seção 6). Estas cláusulas
constituem base essencial de nosso contrato.
●

Como a Empresa poderá modificar o Acordo

A Empresa se reserva o direito de mudar os termos, condições e anúncios sob os quais oferece
os Serviços, incluindo quaisquer cobranças associadas ao uso dos Serviços. Você é o
responsável por revisar regularmente os termos, condições e anúncios e quaisquer termos
adicionais publicados no website da Empresa. Seu uso continuado dos Serviços após a data de
efetivação de tais mudanças implica em sua aceitação e concordância com tais mudanças.
●

Política de Privacidade

A Empresa respeita sua privacidade e permite que você controle como suas informações
pessoais serão tratadas. Uma declaração completa da atual política de privacidade da Empresa
pode ser encontrada no site da GoDrive.
●

Uso de software

A Empresa poderá disponibilizar determinados softwares para você através dos Serviços. Se
você fizer o download a partir dos Serviços, o software, incluindo todos os arquivos e imagens
contidas ou geradas pelo software, e dados associados (em conjunto, “Software”) estarão
licenciados para você pela Empresa, para seu uso de acordo com este Acordo apenas. A
Empresa não transfere o título ou direitos de propriedade intelectual para o Software, e a

Empresa mantém total titularidade do Software, assim como dos direitos de propriedade
intelectual contidos. Você não poderá vender, redistribuir ou reproduzir o Software, nem poderá
decompilar, usar de engenharia reversa, desmontar, ou converter o Software em um formato
entendido por humanos. Todas as marcas registradas e logos são de propriedade da Empresa
ou de seus licenciadores e você não poderá copiar ou usá-los de modo algum.
●

A não comercialização ou uso ilegal e prejudicial dos Serviços; Integridade do sistema

Os serviços são oferecidos apenas para uso pessoal ou para empresas e Você não poderá
revender ou tentar revender os Serviços para uso comercial, a não ser que seja um Revendedor
Autorizado. Você não usará os Serviços de modos que sejam ilegais, ou que prejudiquem a
Empresa, seus afiliados, revendedores, distribuidores, provedores de serviços e/ou
fornecedores (cada, um “Parceiro GoDrive” e, em conjunto, “Parceiros GoDrive”) ou qualquer
consumidor de Parceiro GoDrive, como determinado por critério exclusivo da Empresa. A
Empresa poderá informa-lo sobre determinados usos prejudiciais em um código de conduta ou
outros anúncios disponíveis em seu site, mas não possui a obrigação de prestar tais
informações. Sem limitar a generalidade desta seção, você não deverá usar os Serviços de
modo algum que possa causar dano, desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar qualquer elemento
dos Serviços (ou da(s) rede(s) conectada(s) aos Serviços) ou interferir com qualquer uso de
outros parceiros e usufruto dos Serviços. Você não poderá usar quaisquer dispositivos,
software ou rotina para interferir ou tentar interferir no funcionamento adequado dos Serviços.
Você não poderá tomar ações que imponham uma carga excessiva ou desproporcional na
infraestrutura da Empresa. Você não poderá informar ou compartilhar sua senha ou
informações de conta com terceiros ou usar sua senha ou informações de conta para qualquer
propósito não autorizado.
●

Envios

Os materiais, dados e outras informações usadas e mostradas nos Serviços são de
propriedade da Empresa ou seus licenciadores e estão protegidas por copyright, registro de
marca e outras leis. Além dos direitos da Empresa, seus licenciadores e fornecedores em
elementos individuais nos Serviços, a Empresa possui copyright na seleção, coordenação,
arrumação e melhoria de tais conteúdos. A não ser que a Empresa expresse em um acordo
escrito separado com você informando o contrário, você concorda que quaisquer informações,
feedback, questões, comentários ou semelhantes que você oferece a Empresa conectado aos
Serviços (“Envios”), serão considerados como envios para Empresa sob condições de
não-confidencialidade e não-propriedade, se tornando e permanecendo como propriedade da
Empresa. A Empresa não terá nenhum tipo de obrigação a respeito de Envios e poderá
reproduzir, usar, publicar e/ou distribuir qualquer envio por qualquer propósito, sem limitações.
Você também concorda que a Empresa poderá usar quaisquer ideias, conceitos ou técnicas
contidos em Envios para qualquer objetivo, incluindo, mas não limitada a, desenvolvimento,
fabricação e produtos ou serviços de marketing incorporando tais ideias, conceitos ou técnicas.
Para evitar dúvidas, dados enviados, restaurados, ou de algum outro modo adicionados na

conta de um usuário final serão considerados como Dados de Usuário Final, diferente de
Envios. Dados de Usuário Final permanecem como propriedade do usuário final e serão
tratados com confidencialidade de acordo com nossa Política de Privacidade.
●

Conformidade com leis de propriedade intelectual; Infração de copyright

Ao usar os Serviços, você concorda em obedecer às leis e respeitar os direitos de propriedade
intelectual de outros. Seu uso dos Serviços é, a todo momento, regulamentado por leis que
tratam da propriedade de copyright e uso de propriedade intelectual. Você concorda em não
enviar, “baixar”, mostrar, executar, transmitir ou, de algum outro modo, distribuir quaisquer
informações ou conteúdo (em conjunto, “Conteúdo”) que viole copyright, marca registrada, ou
outros direitos de propriedade ou propriedade intelectual de terceiros. Você concorda em seguir
as leis referentes a propriedade de copyright e uso de propriedade intelectual e deverá ser o
único responsável por quaisquer violações de leis aplicáveis e por quaisquer infrações de
direitos de terceiros causadas por qualquer Conteúdo que você forneça ou transmita, ou que
seja fornecido ou transmitido usando a ID do seu Usuário. A responsabilidade de provar que
qualquer Conteúdo não viola nenhuma lei ou direitos de terceiros caberá apenas a você. A
empresa possui determinados procedimentos mandatórios legais referentes a alegações de
infração de copyright que ocorram pelos Serviços. A Empresa adotou uma política para a
imediata suspenção e/ou terminação de qualquer usuário que for descoberto infringindo leis de
direitos da Empresa ou terceiros, ou tenha violado qualquer lei ou regulamento relacionado à
propriedade intelectual.
A política da Empresa é de investigar quaisquer alegações de infração de copyright que sejam
trazidas à atenção dela. Caso você possua evidência, saiba, ou acredite, de boa fé, que seus
direitos ou direitos de terceiros tenham sido violados e você gostaria que a Empresa deletasse,
editasse ou desabilitasse o material em questão, você deverá fornecer à Empresa todas as
informações a seguir: (a) a assinatura física ou eletrônica de uma pessoa autorizada a agir pelo
detentor do direito exclusivo ao qual esteja sendo alegada a infração; (b) identificação do
material protegido por copyright ao qual a reclamação se direciona, ou, caso se tratem de
diversos materiais protegidos por copyright cobertos por uma única reclamação, uma lista
desses materiais; (c) identificação do material a que se refere a reclamação ou do assunto da
atividade infratora que deverá ser removida ou ter seu acesso desabilitado, e informação
razoavelmente suficiente para que a Empresa possa localizar o material; (d) informação
razoavelmente suficiente para que a Empresa possa entrar em contato com você, como um
endereço, número de telefone, e, se disponível, um endereço de e-mail em que você possa ser
contatado; (e) uma declaração de que você acredita, de boa fé, que o uso do material listado na
reclamação não é autorizado pelo detentor do copyright, seu agente, ou pela lei; e (f) uma
declaração de que a informação na reclamação é precisa, e, sob a pena de perjúrio, você está
autorizado a agir em nome do detentor do direito exclusivo ao qual se alega a infração. Para
que esta reclamação seja efetiva, você deverá entregá-la à Empresa em:
ElephantDrive

Copyright Infringement
212 Marine Street, Suite 100
Santa Monica, CA 90405
copyright@elephantdrive.com
●

Conteúdo inapropriado

Você concorda em não enviar, “baixar”, mostrar, executar, transmitir, ou, de outro modo,
distribuir qualquer Conteúdo que seja difamatório, obsceno, pornográfico, abusivo ou
ameaçador; (b) defende ou encoraja condutas que possam representar ofensas criminais, gere
responsabilidade civil, ou que, de outro modo, viole qualquer lei ou regulação aplicável, seja
local, estadual, nacional ou estrangeira; ou (c) anuncie ou, de algum outro modo, solicite fundos
ou seja uma solicitação por bens ou serviços. A Empresa se reserva ao direito de terminar seu
recebimento, transmissão, ou outra forma de distribuição de material usando os Serviços, e,
caso seja cabível, deletar qualquer material de seus servidores. A Empresa pretende cooperar
totalmente com quaisquer oficiais da lei ou agências de investigação no caso de qualquer
violação desses Termos de Uso ou quaisquer leis cabíveis.
●

A não garantia

A EMPRESA OFERECE O SERVIÇO “TAL COMO CONSTA” E SEM NENHUMA GARANTIA OU
CONDIÇÃO, EXPRESSA OU IMPLICADA. NA TOTAL EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO
CABÍVEL, A EMPRESA SE ISENTA ESPECIFICAMENTE DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO,
COMERCIALIDADE, ADEQUADA A UM PROPÓSITO PARTICULAR E NÃO INFRATOR.
A Empresa não garante a continuação ininterrupta ou acesso seguro aos Serviços, e operação
dos Serviços que podem sofrer interferência de diversos fatores fora de seu controle, incluindo,
mas não se limitando a, problemas com as redes de telefonia. A Empresa também não garante
a precisão, atualização periódica ou totalidade de qualquer informação nos Serviços ou no
resultado de uso dos Serviços.
●

Limitação de Responsabilidade, Sua Solução de Exclusão

EM HIPÓTESE ALGUMA A EMPRESA OU SEUS LICENCIADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR
PERDAS DE LUCRO OU QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS, PUNITIVO,
OU DECORRENTES (DE QUALQUER MODO CAUSADOS, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA)
RESULTANTES DE OU QUE TENHAM CONEXÃO COM O ACORDO. ALGUMAS JURISDIÇÕES
PODERÃO NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU
DECORRENTES, POR ISSO AS EXCLUSÕES ACIMA DEVERÃO SER APLICÁVEIS APENAS À
EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS CABÍVEIS À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS
CABÍVEIS. A RESPONSABILIDADE AGREGADA À EMPRESA, E A RESPONSABILIDADE
AGREGADA A SEUS LICENCIADORES, A VOCÊ E QUALQUER TERCEIRO EM QUALQUER
CIRCUNSTÂNCIA ESTÁ LIMITADA AO VALOR DE $100. CASO NÃO ESTEJA SATISFEITO COM

OS SERVIÇOS, NÃO CONCORDE COM ALGUMA PARTE DESTE ACORDO OU POSSUA ALGUMA
OUTRA DISPUTA OU RECLAMAÇÃO COM OU CONTRA ALGUM PARCEIRO GoDrive A RESPEITO
DO ACORDO OU DOS SERVIÇOS, SUA ÚNICA SOLUÇÃO DE EXCLUSÃO É DESCONTINUAR O
USO DOS SERVIÇOS.
●

Sites afiliados

A empresa não tem controle e não se responsabiliza por nenhum site ou material de terceiros.
A Empresa conta com um número de parceiros e afiliados cujos sites na Internet podem estar
ligados ao Site. Como nem a Empresa nem os Serviços têm controle sobre o conteúdo e
performance dos sites destes parceiros e afiliados, a Empresa não garante a precisão,
atualidade, conteúdo ou qualidade das informações fornecidas por tais sites, e a Empresa não
assumirá responsabilidade por conteúdo acidental, ofensivo, não preciso, enganoso ou ilegal
que possa constar nesses sites. De modo semelhante, de tempos em tempos, em relação a seu
uso dos Serviços, você poderá ter acesso a itens (incluindo, mas não limitado a, sites na web)
que sejam de propriedade de terceiros. Você reconhece e concorda que a Empresa não dá
garantias e não assume responsabilidade pela precisão, atualidade, conteúdo ou qualidade
deste conteúdo de terceiros, e sendo assim, a não ser que informado expressamente o
contrário, este Acordo irá reger seu uso de qualquer e todo conteúdo de terceiros.
●

Usos proibidos

A Empresa determina certas restrições em seu uso permitido dos Serviços. Você é proibido de
violar ou tentar violar qualquer característica de segurança dos Serviços, incluindo, sem
limitação, (a) acessar conteúdo ou dados não destinados a você, ou entrando em um servidor
ou conta a qual você não está autorizado a acessar; (b) tentar sondar, escanear ou testar
vulnerabilidades dos Serviços ou qualquer sistema ou rede associados, ou tentar romper a
segurança ou interferir com o serviço de qualquer usuário, servidor ou rede, incluindo, mas não
limitado, ao envio de vírus aos Serviços, sobrecarregamento, “flood”, envio de “spam”, envios de
grande volume de e-mails ou causando defeitos; (d) usar os Serviços para enviar e-mails não
solicitados, incluindo, mas não limitados, a promoções ou anúncios para produtos ou serviços;
(e) forjar qualquer pacote TCP/IP em cabeçalhos ou qualquer parte das informações de
cabeçalho em qualquer e-mail ou qualquer postagem usando os Serviços; ou (f) tentar
modificar, usar de engenharia reversar, decompilar, desmontar, ou, de algum outro modo,
reduzir ou tentar reduzir o código fonte usado pela Empresa para fornecer os Serviços em um
formato entendido por humanos. Qualquer violação do sistema ou rede de segurança poderá
implicá-lo em ações civis e/ou criminais.
●

Indenização

Você concorda em indenizar a Empresa por determinados atos e omissões particulares. Você
concorda em indenizar, defender, e não responsabilizar a Empresa, seus afiliados, executivos,
diretores, empregados, consultores, agentes e outros representantes por toda e qualquer

reclamação, perdas, responsabilidade, danos e/ou custos (incluindo honorários advocatícios
cabíveis) de terceiros que resultem de seu uso ou acesso aos Serviços, violação deste Acordo,
ou infrações cometidas por você ou qualquer outro usuário de sua conta, ou qualquer direito de
propriedade intelectual ou qualquer outro direito de qualquer pessoa ou entidade. A Empresa irá
notifica-lo imediatamente sobre qualquer reclamação, perda, responsabilidade ou pedido, e irá
fornecê-lo com o nível de assistência adequado, cabendo a você os custos, ao defender tais
reclamações, perdas, responsabilidade, dano ou custo.
●

Leis aplicáveis

Os Serviços são controlados pela Empresa a partir de seus escritórios no Estado da Califórnia,
EUA. As leis aplicáveis à interpretação do Acordo deverão ser as leis do Estado da Califórnia,
EUA, e qualquer lei federal cabível, desconsiderando quaisquer conflitos entre disposições
legais. A Empresa não oferece qualquer garantia de que os serviços ou o conteúdo disponível
pelos Serviços é apropriado para acesso fora dos Estados Unidos. Aqueles que escolherem
acessar os Serviços de fora dos Estudos Unidos o fazem por iniciativa própria e são
responsáveis pela conformidade com as leis locais. Você concorda em submeter qualquer
disputa para as cortes federais e estaduais do Estado da Califórnia, cidade de Los Angeles,
EUA.
●

Terminação; Restrição do Acesso

A Empresa poderá terminar o Acordo, ou terminar e suspender seu acesso aos Serviços a
qualquer momento, com ou sem motivo, com ou sem anúncio. Em caso de terminação ou
suspensão, seu direito de uso dos Serviços deixa de existir imediatamente. EM CASO DE
TERMINAÇÃO, QUALQUER INFORMAÇÃO QUE VOCÊ TENHA ARMAZENADO NO HARDWARE DA
EMPRESA E/OU USANDO OS SERVIÇOS PODERÁ NÃO SER RECUPERADO, A CRITÉRIO DA
EMPRESA.
●

Pagamento, cancelamento e reembolsos

Ao concordar com este Acordo e comprar uma assinatura para a versão paga dos Serviços,
você está concordando em permitir que a Empresa coloque sua conta em um plano de
pagamentos regulares. Esta conta será cobrada automaticamente de acordo com os termos de
qualquer tipo de conta que você tenha selecionado no mesmo dia a cada mês ou ano, a
depender da duração da assinatura. Além disso, você garante a permissão à Empresa para
cobrar em seu cartão de crédito ou serviço de pagamento utilizado por qualquer e todos os
serviços que você solicitou e qualquer renovações subsequentes. Caso a Empresa não seja
capaz de processar um pagamento para sua conta na data específica de processamento, a
Empresa poderá suspender sua conta até que o pagamento seja feito com sucesso.
Você poderá cancelar sua conta a qualquer momento usando o link de cancelamento via web e
confirmação na seção Minha Conta no Site. Caso não consiga acessar esta página, você

também poderá enviar um e-mail para suporte@godrive.com.br usando a conta de e-mail
associada com seu usuário com o seguinte assunto: “Cancelamento de Conta”, para suporte.
Devido a cobrança adiantada do ciclo de cobrança futuro utilizada pela empresa, para cancelar
sua conta e não ser cobrado pelo próximo ciclo, você deverá fazer seu cancelamento ao menos
dois dias úteis antes da próxima cobrança automática.
Caso você cancele durante o ciclo de cobrança, você não será reembolsado pelo restante do
período não utilizado do ciclo. Por exemplo: se você é cobrado no dia 15 de cada mês e cancela
sua conta no dia 17 de setembro, você já terá pago com antecedência por todo o ciclo atual (de
15 de setembro a 15 de outubro, neste caso)
Ao cancelar sua conta, todos os dados presentes na conta serão colocados na fila para
exclusão permanente. Caso você cancele sua conta enquanto ela esteja em bom
funcionamento, você poderá solicitar que a Empresa continue a disponibilizar seus dados até o
fim do ciclo de pagamento atual. Apenas no caso de solicitações e confirmação da GoDrive, a
GoDrive manterá dados da conta após o cancelamento e até o fim do ciclo de pagamento atual.
Tal pedido deverá ser feito ao menos um dia útil antes do cancelamento da conta. Se nenhum
pedido for recebido para manutenção de dados da conta até o fim do ciclo de pagamento atual,
todos os dados serão colocados na fila para exclusão imediata, seguindo o cancelamento da
conta. Se uma conta for reativa mais tarde, os dados antigos não poderão ser recuperados.
●

Divisibilidade; Cessão; Renúncia

Caso alguma das partes do Acordo, por determinação, seja considerada inválida ou inaplicável
de acordo com as leis cabíveis, a porção invalida ou inaplicável será considerada substituída
por uma porção válida e aplicável que mais se aproxime da intenção original da porção e o
restante do Acordo permanecerá inalterado, possuindo pleno vigor e efeito. A Empresa poderá
ceder o Acordo, em totalidade ou em parte, a qualquer momento com ou sem que notificações
sejam feitas a você. Você não poderá ceder este Acordo, ou ceder, transferir ou sublicenciar
seus direitos, nenhum deles, que sejam relacionados ao Software. Nenhuma renúncia a
qualquer violação de qualquer porção deste Termo de Uso deverá constituir renúncia de
qualquer violação prévia, em decurso ou subsequente das mesmas ou quaisquer outras
porções do presente, e nenhuma renúncia terá efeito a não ser que feita de forma escrita e seja
assinada e autorizada por um representante autorizado da parte que renuncia.
●

Contrato em sua totalidade

A não ser que expresso aqui, o Acordo constitui o contrato em sua totalidade entre você e a
Empresa a respeito dos Serviços e substitui qualquer comunicação ou propostas anteriores ou
atuais, seja de modo eletrônico, oral ou escrito, entre você e a Empresa a respeito dos Serviços
●

Traduções

Traduções deste Acordo estão disponíveis em alguns idiomas. Estas traduções terão efeito
apenas informativo, e seu vínculo efetivo se dará com respeito a versão original em Inglês.
●

Títulos das seções

Os títulos das seções neste Acordo foram dispostos apenas para conveniência das partes e
não têm nenhum significado legal ou contratual.
●

Reconhecimento

Ao usar os Serviços, você reconhece que leu este Acordo e concorda em estar vinculado a ele.

