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Termos de uso Satellasoft
Primeiramente seja bem-vindo ao SatellaSoft, ficamos muito feliz em ter você por aqui.
Esperamos que tenha ótimas experiências com os nossos serviços.
Para utilizar os nossos serviços você deve estar de acordo com as regras estabelecidas abaixo,
elas foram construídas com base nas leis brasileiras e nos termos éticos.
1º - Você não utilizará nossos serviços para armazenar, compartilhar ou mencionar conteúdos
relacionados à pornografia, terrorismo, racismo ou quaisquer assuntos de má conduta e que
possa ser utilizado como mecanismo de ofensa.
2º - Qualquer tentativa de invasão ou acesso indevido aos nossos servidores causará no
bloqueio imediato de sua conta e também do seu endereço de IP, desta forma independente
de ter adquirido algum serviço pago ou não, você terá sua conta bloqueada.
3º - Como a nossa equipe prima pela privacidade dos usuários do SatellaSoft, em caso de
solicitação de informação realizada pela policia brasileira, estas só serão cedidas mediante
ordem judicial.
4º - Não garantimos a permanência de nenhum serviço oferecido gratuitamente caso ele passe
a ser privado. Se houver alguma ocorrência de privatização de serviços, todos os nossos
usuários serão avisados previamente.
5º - Todas as informações registradas em nossos servidores são protegidas com criptografia,
apenas os administradores possuem acesso a está base de informações. Para que algum
administrador acesse alguma destas informações, o item de número três deverá ser acionado.
6º - Nós tentamos oferecer conteúdo livres para todas as idades, porém algum serviço em
especifico pode haver restrições de idade. Não se preocupe, quando isso acontecer, estará
descrito nos termos ou em uma área bem visível.
7º - Nossa equipe se prontifica de imediato remover qualquer conteúdo de nossos servidores,
que violarem alguma de nossas regras ou as leis Brasileiras. Todo problema reportado será
analisado por algum membro de nossa equipe, e caso constatado a violação, o conteúdo será
removido.
8º - A utilização dos materiais do SatellaSoft sem a nossa aprovação, consiste em crime de
roubo de informação e utilização indevida do material, o que causará problemas judiciais ao
infrator.
9º - Não utilize os comentários do site para promover nenhum tipo de ataque aos demais
membros.
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10º - O SatellaSoft não se responsabiliza por danos de terceiro causado por um de nossos
softwares e artigos, pois eles são testados pelo autor antes de ser disponibilizado ao público
em geral.
11º - Todos os usuários cadastrados poderão sem aviso prévio receber e-mails correspondente
a nossas atualizações de serviços, regras e de novos produtos.
12º - As informações aqui contidas podem ser modificadas a qualquer momento sem a
notificação prévia a nenhum usuário, por tanto, mantenha-se atualizado deste documento.

