NORMAS DE SEGURANÇA
O uso do Serviço de Internet contratado com a nossa empresa é intermediado pela GLOBO
Info, o que implica na obrigação e responsabilidade do cliente em seguir as Normas de
Segurança, previstas pela ANATEL.
O que você NÃO pode fazer ao usar o serviço de internet da GLOBO Info:
- Violar copyright ou direito autoral alheio reproduzindo material sem prévia autorização;
- Violar a privacidade, destruir ou corromper dados e informações de outros usuários;
- Transmitir ou divulgar pornografia infantil, material racista ou qualquer outro que viole a
legislação em vigor no país;
- Transmitir tipos ou quantidades de dados que causem falhas em serviços ou equipamentos
da rede;
- Propagar vírus de computador, programas invasivos ou outras formas auto-replicantes ou
não, que causem danos;
- Usar a rede para tentar e/ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de comunicação,
informação ou computação;
- Forjar endereços de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros ou
ocultar a identidade e autoria;
- Distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares de
comunicação, mensagens não solicitadas do tipo corrente e mensagens em massa;
- Não é permitido qualquer uso com propósitos ilegais, inclusive englobando todas as ações
citadas acima.
A GLOBO Info não intermedia, não edita, não audita, não fiscaliza e não monitora as ações e
relações entre os usuários, estes e terceiros e/ou o uso que fazem dos Serviços, salvo para
fins técnicos, estatísticos, ou judiciais dentro dos termos da Política de Privacidade.
A GLOBO Info também preserva a identidade do internauta, mantendo sigilo enquanto o
mesmo navega em endereços da internet. Para tal, o usuário deve se comprometer a respeitar
as normas de segurança, assim como as normas específicas de cada serviço. De acordo com
a legislação vigente, em caso de não cumprimento das normas, a GLOBO Info se reserva ao
direito de encaminhar advertência ao assinante, encerrar o contrato, e disponibilizar os dados
as autoridades competentes quando solicitado.
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