Política de Uso e aceitação (PUA)
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Política de Uso e aceitação (PUA) da Baggio está disponível para assegurar aos
nossos consumidores (e em apoio às regras da Internet brasileira e mundial) um
entendimento claro sobre o que a Baggio espera de seus clientes e amigos que irão
usar nossos serviços. Todos os usuários de serviços de internet da Baggio e quem
acessam alguns dos nossos serviços, mas não tenha contas, e também para aqueles
que pagam taxas de serviços, DEVEM entender nossas PUA e Termos de Uso (TDU).
O uso dos serviços da Baggio constitui no aceite e entendimento das PUA e TDS do
Grupo Baggio.
AVISOS IMPORTANTES
 Nenhum Pagamento feito à Baggio no segmento “serviços de internet mesmo
para pagamentos feitos on-line ou não” será devolvido.
 O desrespeito por qualquer um dos itens constantes neste documento causará
a interrupção dos serviços fornecidos pela Baggio, incluindo suspensão de
páginas de web e de SERVIDORES.
 Não é permitido o uso de contas virtuais e de servidores dedicados para
pornografia e SPAM.
Apoiamos o fluxo não censurado de informação e idéias pela Internet e, em
circunstâncias normais, não monitoramos ativamente as atividades do usuário. Da
mesma forma, não exercemos controle editorial sobre o conteúdo de qualquer site
da rede, transmissão de e-mail, grupos noticiosos ou outro material criado ou
acessível por ou através dos serviços, exceto no caso de certos sites proprietários da
Rede. Entretanto, de acordo com nossos TDS (Termos de Serviço), podemos
remover qualquer material que, a nosso critério exclusivo, possa ser ilegal, pelo qual
possamos ser responsabilizados legalmente ou que possa violar este AUP. A Baggio
pode cooperar com as autoridades legais e/ou outros envolvidos na investigação de
qualquer suspeita de crime ou infração civil. Sua violação deste AUP pode resultar na
suspensão ou no término imediato de sua conta na Baggio ou outras ações conforme
detalhadas na Seção 3 SEM AVISO PRÉVIO.
Este documento visa prover um entendimento básico da Política de Uso Aceitável da
Baggio. Abaixo estão as diretrizes para o estabelecimento e a execução da PUA da
Baggio.







Garantir serviço confiável para nossos clientes.
Garantir segurança e privacidade de nossos sistemas e rede, bem como das
redes e sistemas de terceiros.
Cumprir as leis existentes.
Manter nossa reputação como provedor responsável de serviços.
Encorajar o uso responsável da Internet e desencorajar atividades que
reduzam o uso e valor dos serviços da Internet.
Preservar o valor dos recursos da Internet como canal da liberdade de
expressão e troca de informação.

Preservar a privacidade e segurança dos usuários individuais. A Baggio pretende
prover a seus clientes acesso a tudo que a Internet tem para oferecer. Embora a
Baggio esteja firmemente comprometida com os princípios da liberdade de
expressão, certas atividades podem ser danosas aos recursos tanto da Baggio

quanto da Internet e não podem ser permitidas sob o pretexto de liberdade de
expressão. Os recursos da Baggio e da Internet são limitados, e abuso desses
recursos por um único usuário tem impacto negativo sobre toda a comunidade.
Não monitoramos rotineiramente a atividade das contas exceto para medição da
utilização do sistema e o preparo de notas de cobrança. Entretanto, em nossos
esforços de promover boa cidadania dentro da comunidade da Internet, tomaremos
as medidas apropriadas se vier ao nosso conhecimento o uso impróprio dos nossos
serviços.
Você não pode usar seu Servidor dedicado ou site virtual para publicar material que
a Baggio.com determinar, a seu critério exclusivo, ser ilegal, indecente ou objetável.
Para fins desta política, “material” se referem a todas as formas de comunicação,
inclusive descrições narrativas, gráficos (incluindo fotografias, ilustrações, imagens,
desenhos, logotipos), programas executáveis, gravações de vídeo e de áudio.
Se uma conta na Baggio for usada para violar a Política de Uso Aceitável ou nosso
TOS, reservamos o direito de encerrar nosso serviço sem aviso prévio. Preferimos
avisar nossos clientes a respeito de comportamento impróprio e qualquer ação
corretiva necessária. Entretanto, violações flagrantes da Política de Uso Aceitável
resultarão no encerramento imediato do serviço. Nossa falha em executar esta
diretriz, por qualquer motivo, não será considerada uma desistência de nosso direito
de executá-la a qualquer momento.
Como membro de nossa comunidade de rede, você deve usar seu acesso à internet
responsavelmente. Se tiver alguma pergunta com relação a esta política, por favor,
entre em contato conosco em abuse@baggio.com.
VIOLAÇÕES DA POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DA Baggio.
Abaixo damos o que constitui violação desta PUA:
Uso ilegal: Os serviços Baggio não podem ser usados para fins ilegais, ou em apoio
de atividades ilegais. A Baggio se reserva o direito de cooperar com as autoridades
legais e/ou terceiros afetados na investigação de qualquer suspeita de crime ou
atividade civil ilegal.
Pornografia
Dano a menores: Uso do serviço Baggio para prejudicar, ou tentar
prejudicar, menores de idade de qualquer forma, inclusive, mas não limitado
a pornografia infantil.
Ameaças: Uso do serviço Baggio para transmitir qualquer material (por
email, uploading, postagem ou outro) que ameace ou encoraje dano corporal
ou destruição de propriedade.
Assédio: Uso do serviço Baggio para transmitir qualquer material (por email,
uploading, postagem ou outro) que constitua assédio a outra pessoa.
Atividade fraudulenta: Uso do serviço Baggio para fazer ofertas fraudulentas para
vender ou comprar produtos, itens ou serviços ou para propor qualquer tipo de scam
financeiros tal como “esquemas de pirâmide”, “esquemas ponzi” e “cartas de
corrente”.

Forjar ou se fazer passar por alguém: Acrescentar, remover ou modificar
informação contida no cabeçalho da rede numa tentativa de lograr ou enganar é
proibido. A tentativa de se fazer passar por qualquer pessoa usando cabeçalhos
forjados ou qualquer outra informação identificadora é proibido. O uso de “remailers”
anônimos ou apelidos não é o mesmo que se fazer passar por outra pessoa.
E-mail comercial não solicitado / e-mail em massa não solicitado (SPAM):
Uso do serviço Baggio para transmitir qualquer e-mail comercial não solicitado ou
qualquer e-mail em massa não solicitado é expressamente proibido. Violações deste
tipo podem resultar no término imediato da conta Baggio ofensiva.
AVISO IMPORTANTE:
INICIANDO IMEDIATAMENTE, qualquer pessoa que esteja hospedando em seu
servidor páginas de web ou serviços que apóiem distribuição em massa de e-mails
ou levem qualquer de nosso espaço IP a ser incluído na lista das várias bases de
dados de SPAM terá seu servidor removido imediatamente de nossa rede. O servidor
não será ligado novamente até que a pessoa concorde em remover TODO e
QUALQUER resquício do material ofensivo imediatamente após a nova ligação e
concorde em nos permitir acesso ao servidor para confirmar que todo o material foi
COMPLETAMENTE removido. Severas violações podem resultar em remoção imediata
e permanente do servidor de nossa rede sem aviso prévio ao cliente. Qualquer
servidor culpado de uma segunda violação SERÁ imediata e permanentemente
removido de nossa rede sem aviso prévio.
Impedimento Bombing de E-mail/ Notícias: Intenção mal intencionada de
impedir o uso de outra pessoa dos serviços de correspondência eletrônica ou
noticiários resultarão no encerramento imediato da conta Baggio ofensiva.
Forjar e-mail/ Mensagem: Forjar qualquer cabeçalho de mensagem, em parte ou
no todo, de qualquer transmissão eletrônica que se origine ou passe pelo serviço
Baggio é uma violação desta PUA.
Usenet SPAMing: A Baggio tem uma política de tolerância zero para o uso desta
rede para o envio de mensagens ou propagandas comerciais que infrinjam as regras,
regulamentos, FAQs ou estatutos de quaisquer grupos noticiosos ou listas de
endereços. Mensagens comerciais que sejam apropriadas pelas regras de um grupo
noticioso ou lista de endereços ou que sejam solicitadas pelos recipientes são
permitidas.
Acesso não autorizado: Uso do serviço Baggio para acessar, ou tentar acessar,
contas de terceiros, ou de penetrar, ou tentar penetrar, as medidas de segurança da
Baggio ou do software ou hardware do computador, sistema de comunicação
eletrônica ou sistema de telecomunicação de outra entidade, quer a intrusão resulte
ou não na corrupção ou perda de dados, é expressamente proibido e a conta Baggio
ofensiva fica sujeita a encerramento imediato.
Infração de direitos autorais ou marca registrada: Uso do serviço Baggio para
transmitir qualquer material (por e-mail, uploading, postagem ou outro) que infrinja
qualquer direito autoral, marca registrada, patente, segredo comercial ou qualquer
direito proprietário de terceiros, incluindo, mas não limitado à cópia não autorizada

de material protegido por direitos autorais, a digitação e distribuição de fotografias
de revistas, livros ou outras fontes protegidas por direitos autorais, e a transmissão
não autorizada de software protegido por direitos autorais.
Obtenção de dados pessoais: Uso do serviço Baggio para coligir, ou tentar coligir,
informações pessoais sobre terceiros sem seu conhecimento ou consentimento.
Interferências e atividades prejudiciais na rede: Uso do serviço Baggio para
qualquer atividade que afete a capacidade de outras pessoas ou sistemas usar em os
Serviços Baggio ou a Internet. Isto inclui ataques de “negação de serviço” (DOS)
contra outro hospedeiro de rede ou usuário individual. É proibido interferir ou
atrapalhar outros usuários, serviços ou equipamento da rede. É responsabilidade do
membro assegurar que sua rede esteja configurada de maneira segura. O Assinante
não pode, mediante ação ou inação, permitir que outros usem sua rede para ações
ilegais ou impróprias. O Assinante não pode permitir que sua rede, através de ação
ou inação, seja configurada de tal forma que dê a terceiros a capacidade de usar sua
rede de maneira ilegal ou imprópria. A entrada não autorizada e/ou uso de outra
companhia e/ou sistema de computador individual resultarão no encerramento
imediato da conta. A Baggio não tolerará a tentativa de qualquer assinante de
acessar as contas de outros, ou a penetração das medidas de segurança de outros
sistemas, independente de a intrusão resultar em corrupção ou perda de dados.
Fraude: Envolve uma falsa representação ou declaração enganosa, escrita ou
atividade feitas conscientemente com a intenção de que a pessoa que as recebe aja
de acordo com elas.
Violação dos Direitos Autorais, de Patente, de Marca Registrada, de
Segredos Comerciais ou Propriedade Intelectual: Distribuição e/ou postagem
de violações protegidas por direitos autorais e outros aqui mencionados não serão
toleradas.
Distribuição de Vírus: Distribuição intencional de programas que tentem e/ou
causem prejuízo, assédio ou aborrecimento a pessoas, dados, e/ou sistemas de
computador é proibida. Tal ofensa resultará no encerramento imediato da conta em
questão.
Uso Impróprio de Software: O uso de software ou qualquer esquema que possa
facilitar uma extensão da conexão, ou seja, “pinging”, enquanto usa os serviços
Baggio pode resultar na suspensão do serviço.
Responsabilidade de Terceiros: Os assinantes/usuários da Baggio serão
responsabilizados por qualquer atividade de terceiros que usem sua conta e que
infrinja as diretrizes criadas dentro da Política de Uso Aceitável.
Violação das Contas Virtuais da Baggio: É absolutamente proibido hospedar
conteúdo pornográfico ou servidores IRC nas Contas do Servidor Virtual. As Contas
do Servidor Virtual que forem encontradas hospedando este tipo de material estarão
sujeitas a cancelamento imediato sem restituição.
Redes IRC: É absolutamente proibido hospedar um servidor IRC que faça parte de
ou esteja ligado a outra rede ou servidor IRC. Os servidores que descobrirmos estar
ligados a ou fazendo parte dessas redes serão imediatamente removidos de nossa
rede sem aviso prévio. O servidor não será novamente ligado à rede até que

concorde em remover completamente todo e qualquer resquício do servidor IRC, e
concorde em nos permitir acesso ao seu servidor para confirmação de que o
conteúdo foi removido completamente. Qualquer servidor culpado de uma segunda
violação terá sua conta encerrada imediatamente.
Segurança
Você é responsável por qualquer uso incorreto de sua conta, mesmo que a atividade
imprópria tenha sido levado a cabo por um amigo, membro da família, hóspede ou
empregado. Portanto, você precisa tomar providências para assegurar que outras
pessoas não possam ter acesso não autorizado à sua conta. Além disso, você não
pode usar sua conta para invadir a segurança de outra conta ou tentar obter acesso
não autorizado a outra rede ou servidor. Sua senha provê acesso à sua conta. É usa
responsabilidade manter sua senha segura.
Compartilhar sua senha ou acesso à conta com usuários não autorizado é proibido.
Você deve tomar cuidado para impedir que outros usem sua conta visto que você
será responsabilizado por esse uso.
A tentativa de obter a senha da conta de outro usuário é terminantemente proibida,
e pode resultar no encerramento do serviço.
Você precisa adotar medidas de segurança para impedir ou minimizar o uso não
autorizado de sua conta.
Você não pode tentar burlar a autenticação do usuário ou a segurança de qualquer
hospedeiro, rede ou conta. Isto inclui, mas não se limita a, acessar dados não
tencionados para você, acessar ou usar um servidor ou conta que você não tenha
sido expressamente autorizado para acessar, ou sondar a segurança de outras redes.
O uso ou distribuição de ferramentas projetadas para comprometer a segurança é
proibido. Exemplos dessas ferramentas incluem, mas não se limitam a, programas
de adivinhação de senha, ferramentas de arrombamento ou ferramentas de
sondagem de rede.
Você não pode tentar interferir no serviço de qualquer usuário, hospedeiro ou rede
(“ataques de negação de serviço”). Isto inclui, mas não se limita a, “flooding” de
redes, tentativas deliberadas de inundar um serviço, e tentativas de “invadir” um
hospedeiro.
Os usuários que infringirem os sistemas ou a segurança da rede podem incorrer em
responsabilidade civil e/ou criminal. A Baggio cooperará plenamente com
investigações de violações de sistemas ou segurança da rede em outros sites,
inclusive cooperando com as autoridades policiais locais e internacionais na
investigação de violações criminais.
Desempenho da Rede
As contas Baggio operam com recursos compartilhados. O uso excessivo ou abuso
desses recursos compartilhados da rede por um cliente pode ter impacto negativo
sobre todos os outros clientes. O uso indevido dos recursos da rede de forma que
prejudique o desempenho da rede é proibido por esta política e pode resultar no
encerramento de sua conta.

Fica proibido o consumo excessivo dos recursos, inclusive tempo de CPU,
memória, espaço no disco e tempo de sessão. Você não pode usar programas
intensivos de recursos que afetem negativamente outros clientes ou os desempenhos
dos sistemas ou redes Baggio. A Baggio se reserva o direito de encerrar ou limitar
tais atividades.
DENUNCIANDO VIOLAÇÕES da PUA Baggio
A Baggio solicita que qualquer pessoa que creia haver uma violação desta PUA dirija
a informação ao Departamento de Abuso no endereço abuse@Baggio.com.
Se estiver disponível, por favor, forneça as seguintes informações:
 O endereço IP usado para cometer a dita violação.
 A data e a hora da dita violação, inclusive a zona horária ou a diferença de
GMT.
 Prova da dita violação.
 E-mail com informação full header fornece todos os itens acima, e o mesmo
fazem os arquivos de system log. Outras situações exigirão métodos
diferentes para fornecer a informação acima.
A Baggio pode tomar qualquer uma ou mais das seguintes providências em resposta
às reclamações:
 Emitir advertências escritas ou verbais.
 Suspender os privilégios de postagem nos grupos noticiosos do Membro
 Suspender a conta do Membro.
 Encerrar a conta do Membro.
 Cobrar do membro os custos administrativos e/ou taxas de reativação
 Mover ação legal para impedir violações e/ou cobrar danos, se tiver havido
algum, causados pelas violações.
REVISÕES DESTA POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL
A Baggio se reserva o direito de revisar, emendar ou modificar esta PUA, nossos TOS
(Termos de Serviço) e nossas outras políticas e acordos em qualquer momento e de
qualquer forma. Aviso de qualquer revisão, emenda ou modificação será anunciada
de acordo com nossos TOS (Termos de Serviço).
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