Política de Publicação
1.
O USUÁRIO será integralmente responsável pela veracidade, precisão e conformidade das
informações e detalhes que armazenar no Polishare. O USUÁRIO manterá o Polishare livre e isento
de todo e qualquer ônus, dever ou responsabilidade decorrentes ou de qualquer forma relacionados
com o disposto nesta cláusula. O Polishare não garante, endossa ou avalia qualquer conteúdo ou
informação hospedada em seu servidor. Desta forma, o Polishare não será responsável, de
nenhuma maneira e em nenhuma hipótese, por tais conteúdos e informações.
2.
O Polishare poderá, a qualquer tempo e a seu critério, deixar de hospedar qualquer arquivo
hospedado pelo USUÁRIO, parcial ou integralmente, caso possa ser interpretado que os arquivos
contidos neste são (i) contrários às normas legais em vigor ou contrários a esses Termos; ou (ii)
prejudicial para a utilização deste serviço por terceiros, não caracterizando infração do presente
contrato ou responsabilidade do Polishare, nem gerando qualquer direito ao USUÁRIO.
3.
Qualquer demanda, quer de natureza material, moral ou criminal, intentada contra o
Polishare, relacionada aos conteúdos dos arquivos hospedados, será assumida imediatamente e
com exclusividade pelo USUÁRIO, obrigando-se este a substituir imediatamente o Polishare em
qualquer demanda judicial ou extrajudicial, bem como a indenizar e ressarcir o Polishare de
qualquer valor que esta venha a ser obrigada a pagar, inclusive honorários advocatícios e custas
judiciais.
4.
Em razão da complexidade e impossibilidade de isenção de falhas no sistema de informática,
por sua própria natureza, as partes acordam que a empresa não será responsabilizada por
invasões ou alterações na conta do USUÁRIO, decorrentes da utilização de novas técnicas de
rastreamento não detectáveis pelos sistemas de segurança adotados pela empresa, causadas por
terceiros, incluindo, mas sem se limitar, a hackers ou crackers, comprometendo-se ao Polishare a
envidar os melhores esforços a fim de procurar e/ou evitar invasões e/ou alterações aos arquivos
do USUÁRIO.
5.
Com relação aos arquivos contidos no Polishare, ora contratado, SÃO ABSOLUTAMENTE
VEDADAS AS SEGUINTES PRÁTICAS: (i) publicar ou divulgar conteúdo com direitos autorais se
o USUÁRIO não tiver autorização para tal; (ii) publicar ou divulgar qualquer material pornográfico,
que contenha conteúdo ofensivo, que faça apologia à utilização de drogas ou ainda que ofenda
qualquer das regras de uso do Polishare; (iii) disponibilizar conteúdo que tenha teor racista,
preconceituoso ou jocoso sobre terceiros, (iv) violar direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente; (v) divulgar, transmitir ou disponibilizar qualquer conteúdo que seja da titularidade de
outrem, que viole direito autoral ou direito de imagem de terceiros; (vi) divulgar arquivo que
contenha vírus, trojans, cavalos-de-tróia, "spyware" ou "malware"; (vii) disponibilizar materiais que
visem disseminar a pedofilia, assim como conteúdos de cunho discriminatório, difamatório, abusivo,
ofensivo ou ilegal.
6.
O Polishare não se responsabiliza pela disponibilização de materiais, pelo USUÁRIO em
desacordo com o disposto na cláusula 3 acima, sendo os mesmos de total e exclusiva
responsabilidade do USUÁRIO. O Polishare irá responder aos avisos de violação de direitos
autorais que estiverem em conformidade com a lei e estiverem devidamente prestados em um
"Aviso de Alegações de Violação de Direitos Autorais".
7.
O Polishare não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos que vierem a ocasionar
a perda das informações e arquivos eletrônicos do USUÁRIO, em razão da utilização de novas
técnicas de rastreamento não detectáveis pelos sistemas de segurança adotados pela empresa,
causadas por terceiros, incluindo, mas sem se limitar a hackers ou crackers.
8.
Caso haja suspeita, denúncias e/ou fortes indícios da má utilização da hospedagem, o
Polishare se reserva o direito de remover eventual conteúdo irregular do USUÁRIO, temporária ou
definitivamente, sem notificação ou aviso prévio, bem como poderá se recusar a aceitar a inclusão
de novos conteúdos caso o USUÁRIO tenha violado alguma destas regras.

9.
O USUÁRIO deverá abster-se de práticas que possam ocasionar qualquer prejuízo e/ou
dano ao funcionamento do(s) servidor(es) incluindo, mas não se limitando a, utilização de quaisquer
programas que possam causar este efeito, sob pena de suspensão e/ou cancelamento imediato
deste contrato a exclusivo critério do Polishare.
10.
O USUÁRIO manterá o Polishare livre e isento de todo e qualquer ônus, dever ou
responsabilidade caso venha a descumprir o disposto na cláusula 1 e subsequentes, inclusive no
que diz respeito a qualquer tipo de demanda originada ou de qualquer forma relacionada a tais
descumprimentos.
11.
O USUÁRIO declara que detém todas as licenças necessárias, quando for o caso, para a
transmissão, o armazenamento, ou o compartilhamento de qualquer conteúdo, dado ou informação
no Polishare, incluindo, mas não se limitando às licenças de direitos autorais, direitos conexos e de
uso de imagem, sendo neste caso o único e integral responsável por obter as liberações
necessárias para divulgação completamente livre e isenta de qualquer limitação, restrição, ônus ou
gravame. Nesta hipótese, o USUÁRIO será, inclusive, o único e integral responsável pela
realização de qualquer pagamento inerente aos direitos mencionados nesta cláusula que
eventualmente possam ser reivindicados por terceiros. Os danos causados a terceiros em
decorrência do não cumprimento desta cláusula serão de total e exclusiva responsabilidade do
USUÁRIO.
12.
O USUÁRIO concede ao Polishare os direitos de usar os arquivos e dados do USUÁRIO de
uma maneira consistente com a prestação do serviço ao USUÁRIO CONTRANTANTE, incluindo
(sem limitação) características do conteúdo, como miniaturas ("thumbnails") ou pré-visualizações
de arquivos, e de características técnicas como o armazenamento redundante de dados. O
USUÁRIO também concede ao Polishare os direitos necessários para transmitir ou exibir arquivos
ou informações do USUÁRIO a terceiros salvo solicitação expressa em contrário, e por escrito, pelo
USUÁRIO.
13.
Caso O USUÁRIO reincida em atos que infrinjam a cláusula 5, poderá ter sua conta
desabilitada pelo Polishare, sendo impedido de efetuar outro cadastro. O USUÁRIO deverá se
certificar de que todo conteúdo que ele publicou ou irá publicar esteja coerente com o termo do site.

