Termos de Serviço IDrive.
Ao se registrar para uma conta IDrive, você ou a entidade que você representa ("você" e "seu")
concordam em ficar vinculados por estes Termos de Serviço (os "Termos"), que regem o
acesso e uso do Serviço IDrive "Serviço") oferecido pela IDrive Inc. ("nós", "nós" ou "nosso").
Alguns aplicativos do Serviço podem implementar o código de código aberto liberado sob a
GNU General Public License ("GPL"). Leia atentamente a GPL, bem como o nosso Contrato de
Nível de Serviço e a Política de Privacidade, que estão incorporados nestes Termos.

Se você está se registrando para o Serviço em nome de uma organização, concorda com estes
Termos para essa organização e promete ter a autoridade para vincular essa organização a
estes Termos. Nesse caso, "você" e "seu" se referirão a essa organização.

É importante notar que a funcionalidade do Serviço é dependente do tempo e estes Termos
representam a funcionalidade a partir de agora. É possível que versões anteriores do serviço
não suportam todas as funcionalidades conforme descrito abaixo. Faça referência às notas do
Windows e notas do Mac para versões de conta anteriores.

1. Sua Conta
Você concorda em nos fornecer informações precisas e completas quando cria uma Conta
IDrive (sua "Conta"). Para evitar o acesso não autorizado à sua Conta, você concorda em
manter sua senha e outros detalhes da Conta confidenciais e não os compartilhar com mais
ninguém.

Você, como titular da Conta, é o único responsável pelo acesso, pelo conteúdo ou pelo
compartilhamento e uso de sua Conta. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou
danos resultantes de qualquer acesso, conteúdo ou partilha e utilização da sua Conta. Se você
acredita que houve acesso não autorizado à sua Conta, você deve notificar imediatamente
privacy@idrive.com.

2. Condições de Uso

Ao usar os Serviços, você concorda que:

(A) são exclusivamente responsáveis pela obtenção de direitos suficientes sobre o conteúdo de
todos os dados e arquivos armazenados por você em servidores IDrive;

(B) não violará, nem encorajará ou facilitará a violação de qualquer aspecto de nossa Política
de Uso Aceitável;

(C) não usará os Serviços para vender e / ou distribuir conteúdo digital a terceiros. (Os Serviços
não são para armazenamento e disseminação de grandes quantidades de dados para grande
número de destinatários ou para disseminação de conteúdo digital para fins comerciais e
podemos usar procedimentos que podem variar de tempos em tempos para detectar níveis
inaceitáveis de uso e podem imediatamente desativar as contas ofensivas com base no uso
indevido detectado. Não somos responsáveis por quaisquer interrupções de negócios que
possam ser causadas devido a este processo); e

(D) não acessará ou tentará acessar os Serviços por qualquer meio que não seja aquele
fornecido no site da IDrive ou por terceiros autorizados.

Se houver suspeita de que uma conta esteja sendo usada para armazenamento e distribuição
de qualquer material ilegal, como conteúdo protegido por direitos autorais, nos reservamos o
direito de examinar o conteúdo da conta de armazenamento e backup on-line. Também
podemos acessar a conta e os dados para atividades relacionadas ao suporte. Nós
normalmente não revisamos, inspecionamos, editamos ou monitoramos qualquer conteúdo,
dados ou arquivos armazenados por você ou qualquer outro usuário do Serviço. Reservamonos o direito de recusar, remover ou desativar o acesso a quaisquer dados ou arquivos
armazenados em nossos servidores com efeito imediato que possamos considerar ilegais,
violar estes Termos, violar os direitos de terceiros ou de outra forma ser razoavelmente
censuráveis. Para privacidade absoluta, recomendamos o uso da chave de criptografia privada
que permite o uso de uma chave conhecida apenas pelo usuário, além das credenciais básicas
da conta.

3. Informação de Registo / Privacidade
Você concorda em nos notificar prontamente de qualquer alteração nas informações
fornecidas durante o seu registro para os Serviços (incluindo, sem limitação, qualquer
alteração em seu endereço de correspondência, números de telefone ou endereço de e-mail).
As informações de registro (incluindo o nome de usuário e a senha selecionados) fornecidos
por você durante seu registro para o Serviço, juntamente com todas as atualizações fornecidas
periodicamente por você de acordo com este parágrafo, são referidas nestes Termos como
"Informações de Registro". " Nossa política de privacidade e uso das Informações de Registro é
estabelecida em nossa Política de Privacidade, que pode ser modificada e modificada por nós

de tempos em tempos. Ao aceitar estes Termos, você também está reconhecendo que
concorda com os termos da Política de Privacidade.

4. Preços
Renovação automática
Em troca do uso dos Serviços, você autoriza uma cobrança mensal ou anual recorrente para
seu cartão de crédito. A cobrança periódica será bloqueada no plano padrão publicado que é
escolhido no momento da inscrição ou para uma cotação personalizada fornecida para seu uso
específico. Você também concorda que a inscrição para o próximo período de serviço é
automática e paga antecipadamente na mesma taxa. Observe que podemos receber
automaticamente informações atualizadas dos nossos comerciantes de tempos em tempos
nos casos em que sua conta é emitida um novo número de cartão ou seu cartão de crédito
expira. No entanto, ainda aconselhamos que você atualize seu cartão manualmente a partir da
tela da sua conta quando ocorrerem alterações nas informações da sua conta.

Se não pudermos executar quaisquer encargos aplicáveis devido a recusa de cartão de crédito
ou por qualquer outro motivo, você será notificado por e-mail. Em caso de não-ação pelo
usuário, a conta pode ser cancelada. Podemos atrasar o cancelamento da Conta relacionado
ao não pagamento pelos Serviços e fornecer um período de carência de até sessenta (60) dias
a partir da data de vencimento para permitir que o cliente providencie o pagamento. Se a
conta for cancelada por qualquer motivo, os dados do usuário e seus backups serão removidos
dos nossos servidores de armazenamento. Se você tiver usado o recurso de backup local, você
não será capaz de acessar dados de sua unidade externa também.

Discrepâncias
Seu direito de aumentar uma discrepância de faturamento e qualquer recuperação associada é
dispensado, a menos que seja informado a nós, ligando para nossa linha de suporte ao cliente
ou enviando um e-mail para support@idrive.com no prazo de sessenta (60) dias após essa
discrepância ser cobrada no seu cartão de crédito.

Cancelamento e Reembolsos
Você deve cancelar sua conta antes de renovar cada mês ou ano, a fim de evitar uma taxa para
o mês seguinte ou taxas do ano para o seu cartão de crédito. Por favor, note no cancelamento,
reembolsos são emitidos se a conta é cancelada dentro de quinze (15) dias da data de criação.
Após 15 dias, os reembolsos prorrogados são emitidos caso a caso, sujeitos à elegibilidade.

Não emitiremos nenhum reembolso prorrogado pelo período remanescente de um mês
quando uma conta com um plano de assinatura mensal ("plano atual") for rebaixada para um
plano menor ("plano novo") (um plano que custa menos por mês Do que o plano atual)
durante o meio de um mês. No entanto, a taxa aplicável ao novo plano será cobrada
automaticamente a partir do primeiro dia do mês seguinte.

Para contas anuais criadas após 23 de novembro de 2011, você tem a opção de desativar a
renovação automática e sua conta será encerrada no final de seu mandato anual. Observe que
todos os seus dados serão excluídos quando sua conta for encerrada. Nenhum reembolso prorata será emitido para o tempo restante em sua subscrição anual se você optar por desativar
auto renovação. Se pretender encerrar a sua conta antes do fim do seu período de subscrição
anual, contate a nossa equipa de suporte.

Uso excessivo - Planos pagos
Algumas contas pagas podem usar espaço de armazenamento além do limite de cota do plano
escolhido. Isso é projetado para permitir backups ininterruptos no caso de o uso exceder o
limite de cota. No entanto, para uso além do limite de cota, talvez haja uma taxa de uso
excessivo na taxa de US$ 1,00 / GB / mês para plano pessoal e US$ 1,50 / GB / mês para planos
de negócios. Embora não seja necessário, incentivamos os usuários a atualizar para um dos
planos de armazenamento mais alto se seu uso exceder o limite de cota para o plano escolhido
para evitar as taxas de uso excessivo. Upgrades podem envolver encargos adicionais. Como
alternativa, uma operação de limpeza de arquivo pode ser executada para potencialmente
trazer a conta sob o limite de cota. Isso removerá os arquivos que não estão mais
armazenados no computador de origem da Conta.

O limite de quota para as subcontas pode funcionar de forma diferente das contas regulares.
Dependendo da configuração, exceder os limites de cota pode resultar em uma parada rígida
nos backups.

Contas grátis
Reservamo-nos o direito de encerrar Contas Livres a qualquer momento, com ou sem aviso
prévio. Sem limitar o acima exposto, se uma Conta Livre estiver inativa por noventa (90) dias,
então nos reservamos o direito de encerrar a Conta Livre sem fornecer aviso prévio. Uma
conta inativa é uma conta na qual nenhum login ocorreu automaticamente ou manualmente
por um período de tempo especificado.

Contas Pessoais e Empresariais
As contas pessoais são para uso pessoal e doméstico apenas. As empresas devem escolher
Planos de Negócios. Tal como acontece com muitos serviços como provedores de banda larga,
pode haver preços substanciais, armazenamento e diferenças de funcionalidade entre contas
pessoais e empresariais.

5. Segurança
Senhas da conta
Você é o único responsável por quaisquer consequências decorrentes de sua falha em manter
a confidencialidade da senha da sua conta e / ou senha de criptografia. Você nos notificará de
qualquer uso não autorizado ou violação na segurança de sua Conta imediatamente após você
ter conhecimento de tal acesso ou uso não autorizado.Aconselhamos mudanças frequentes na
senha da Conta para uma melhor segurança.A opção de senha esquecida automatizada
funciona na suposição de que apenas o titular da conta tem acesso ao endereço de e-mail
registrado. Caso o usuário não tenha acesso ao endereço de e-mail, outros meios de
verificação podem ser usados, incluindo informações de faturamento / cartão de crédito para
verificar a identidade.

Esforçamo-nos por restringir o acesso aos dados e arquivos que você armazena ou recupera de
sua Conta para pessoas que você tenha autorizado a acessar sua Conta.No entanto, nenhum
sistema protegido por senha de armazenamento e recuperação de dados pode ser feito
totalmente impenetrável. Assim, você reconhece que é possível que terceiros não autorizados
acessem, vejam, copiem, modifiquem e distribuam os dados e arquivos armazenados em Sua
Conta. Para uma privacidade e segurança máximas, recomendamos que escolha a opção de
chave privada definida pelo utilizador para proteger os dados na sua Conta.

Sistema de criptografia
O IDrive suporta criptografia de dados AES de 256 bits antes da transmissão de seu
computador usando (i) uma chave padrão ou (ii) uma chave privada opcional definida pelo
usuário criada por você. Com base nas suas necessidades de privacidade e segurança, você
precisa fazer uma escolha de chave de criptografia apropriada. Esse processo de criptografia
criptografa os dados contidos no arquivo e não o próprio nome do arquivo. Para transferências
de dados baseadas na Web e móveis, os dados são enviados através de um canal criptografado
com criptografia AES de 256 bits do lado do servidor.
Se você escolher a opção de criptografia padrão, o sistema escolherá uma chave para
criptografar seus dados. Embora seus dados ainda estejam criptografados, o pessoal da IDrive
pode ainda ser capaz de descriptografar seus dados usando suas Informações de Registro se
tal situação ocorrer.

Para contas de chave privada:
Caso você opte por usar uma chave privada definida pelo usuário para criptografar seus dados,
o pessoal do IDrive não terá acesso a essa chave e não será armazenado nos servidores IDrive.
É muito importante que você armazene sua chave privada definida pelo usuário em um lugar
seguro e mantenha esta chave em forma impressa para referência. Todos os dados copiados
usando os Serviços só podem ser recuperados usando a sua chave e se você esquecer ou

perder esta chave, então seus dados podem não ser recuperáveis. A IDrive NÃO é responsável
pela perda de dados decorrentes de tais casos.

Ao iniciar sessão na sua conta através do cliente de secretária, terá de introduzir a sua chave
privada, mas só é armazenada no cliente e nunca é enviada para os servidores IDrive. Para
verificar se as informações inseridas estão corretas, uma derivada dessa chave é gerada e
combinada, permitindo que você acesse sua conta. Quando você fornece sua chave privada
enquanto faz login em sua conta usando o aplicativo da Web, a chave é enviada para nossos
servidores apenas durante a sessão e a chave permanece totalmente criptografada durante
toda a transmissão.
6. Utilização de endereços IP
Podemos coletar endereços IP para fins de administração do sistema e / ou para auditar o uso
do nosso site. Podemos e usaremos endereços IP para identificar um usuário quando
acharmos que é necessário para garantir o cumprimento de nossas políticas, Termos ou para
proteger nosso serviço, site, clientes ou outros. Alguns serviços, como logs de usuários e emails de registro, também podem exibir endereços IP.

7. Backups redundantes dos seus dados
Com base no nível de proteção de dispositivos de produção primária, podemos ou não manter
backups redundantes dos dados de produção primária. Esta decisão pode ser feita com base
no nível RAID, natureza distribuída do sistema de arquivos onde reside a conta do usuário e
outros critérios. Se não houver backup redundante de dados de produção primária, talvez não
possamos recuperar dados em caso de falha e talvez precisemos iniciar um novo backup dos
dados do usuário.

A orientação geral para os usuários é que recomendamos fortemente um backup local dos
dados do usuário na premissa. IDrive agora tem capacidade de backup local com criptografia e
suporte a chave privada e nós incentivamos fortemente nossos usuários a fazer pleno uso
disso. Este recurso é oferecido sem taxa adicional. Online ou Cloud Backup deve ser sempre
uma solução complementar ao backup local e não ser a ÚNICA solução.

Atualmente, para a maioria de nossas contas, mantemos backups redundantes regulares de
dados para recuperar de falhas de software ou hardware caso ocorram. A freqüência dos
backups redundantes pode variar de um dia para alguns dias. Caso os dados sejam restaurados
de dispositivos de backup redundantes para os dispositivos de backup primários, os dados
disponíveis podem não estar sincronizados com os dados de produção antes da falha. Também
é possível que, devido a hardware ou qualquer outro tipo de erro, corrupções podem ocorrer
em sistemas de produção ou de backup ou ambos. Devido a tamanhos relativamente grandes
de dispositivos de armazenamento, alguns dos esforços de recuperação e reparação em caso
de falha podem levar muitos dias ou semanas. Podemos solicitar um backup novo dos usuários
através do serviço IDrive Express para agilizar nos casos em que há uma suspeita de perda ou

corrupção de dados devido a falhas de hardware ou software em dispositivos de produção ou
de backup ou ambos.

Permitimos que você mantenha e restaure dez (10) versões anteriores de todos os arquivos
copiados para sua conta. As versões não contam com seu limite de cota, no entanto, se o
espaço necessário para manter 10 versões exceder duas vezes o armazenamento real que está
sendo usado, nos reservamos o direito de limitar o número de versões mantidas para sua
conta. Recomendamos que você audite seus logs para o aplicativo de desktop completamente
incluindo entradas individuais para arquivos e contagem total periodicamente para garantir
que os backups estejam ocorrendo com sucesso e em caso de erros, tome as medidas
corretivas.

Permitimos até trinta (30) versões anteriores sob demanda. A maioria dos usuários não precisa
ter esse recurso. No entanto, se você precisar dele, entre em contato conosco em
support@idrive.com para habilitar 30 versões anteriores para sua conta.

IDrive requer revisão periódica, pelo menos em uma base semanal para verificar a execução de
backups, porque os backups podem falhar por qualquer número de razões, incluindo, mas não
limitado a, problemas de conectividade à Internet, problemas de autenticação, firewall, blocos
por programas antivírus, configuração do sistema Alterações ao computador, etc. Você
também deve atualizar periodicamente o cliente de backup para a versão mais recente. As
datas de lançamento estão publicadas nas páginas de download do produto.
8. Vários computadores, sub-contas adicionais e revendedores em massa
O IDrive oferece um recurso de contas adicionais / sub-contas para separação clara de
autenticação e chave de criptografia (se usado). Isso permite uma administração central fácil
de várias contas que podem ser baseadas em níveis de quota definidos pelo administrador ou
em diferentes planos de acordo com as necessidades do usuário. O titular da conta principal /
Revendedor em massa pode ser responsável por ações decorrentes de titulares de contas
adicionais e / ou titulares de subconta, e é responsável por assegurar que todas essas contas
respeitem esses termos.

Após a configuração, o detentor da conta principal / revendedor em massa configurará um
nome de usuário e senha para a subconta adicional. Um e-mail será enviado para o usuário da
Sub-conta adicional com essas informações de login. É responsabilidade do usuário da Subconta adicional alterar a senha na conta. Se o detentor da conta principal e / ou o Revendedor
em Massa retém os nomes de usuário e senhas das Sub-contas adicionais, ele terá acesso de
leitura / gravação para as Sub-contas adicionais incluindo acesso a informações de perfil,
conjuntos de backup, , E até mesmo dados se não houver nenhuma chave de criptografia
privada definida.

Um detentor de conta principal / Revendedor em massa tem a autoridade para cancelar as
Sub-contas adicionais, bem como a conta principal, por qualquer motivo. Se a conta principal
for cancelada, todas as contas adicionais e / ou sub-contas serão, por padrão, canceladas
também.

IDrive também suporta a capacidade de backup de um número ilimitado de computadores,
tablets e / ou dispositivos móveis para uma única conta. Para fazer backup de vários
computadores, as informações de autenticação devem ser replicadas em cada computador
que você deseja fazer backup, incluindo a chave de criptografia privada (se usada).
AS CONTAS PESSOAIS E DE NEGÓCIOS NÃO ESTÃO AUTORIZADAS OU LICENCIADAS PARA
VENDAS A BULK. Se o IDRIVE determinar que uma conta pessoal ou empresarial está sendo
usada para revenda, o IDRIVE reserva o direito de suspender imediatamente essa conta e
exigirá que a conta seja reclassificada como uma conta de revendedor sob preços e termos do
revendedor durante todo o período de tempo no espaço de conta pessoal estava sendo
revendido, caso contrário a conta ofensiva será forçado a perder a conta sem reembolso.
9. Aplicações de terceiros
IDrive implementa os Serviços usando nossa tecnologia EVS. O EVS facilita que os
desenvolvedores produzam aplicativos de terceiros que utilizam IDrive para fins de backup.
Exigimos que todos os desenvolvedores concordem com nossos Termos do desenvolvedor e
respeitem nossa Política de Privacidade para proteger a segurança de nossos usuários. No
entanto, a IDrive declina toda a responsabilidade e responsabilidade decorrentes do uso de
aplicativos de terceiros e não fornecemos quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com
relação à funcionalidade, uso ou desempenho de quaisquer aplicativos de terceiros. Você
concorda que, ao usar aplicativos de terceiros para acessar sua Conta, está fazendo isso por
sua própria conta e risco. Recomendamos que você use apenas aplicativos de terceiros
confiáveis e revise os termos fornecidos com aplicativos de terceiros de antemão.
10. IDrive para WordPress, IDrive Lite, IDrive Contatos, e IDrive Photo Backup
O IDrive para plug-ins do WordPress, o IDrive Lite, o IDrive Contacts e as contas do IDrive
Photo Backup baseiam-se em diferentes tecnologias e não são interoperáveis com contas
IDrive padrão. A opção de chave de criptografia privada definida pelo usuário e certos itens
discutidos em http://www.idrive.com/online-backup-compliance também não são aplicáveis a
esses produtos e são aplicáveis apenas a contas IDrive do Windows e do Mac.
IDrive for WordPress é um plug-in do WordPress que usa a tecnologia Snapshots para
recuperar cópias anteriores de dados, que é limitado a últimos dez (10) dias instantâneos
(pode mudar sem aviso prévio).
11. Termos de Serviço do IDrive Vault
O appliance IDrive Vault opera em conjunto com o serviço de backup on-line da IDrive.
A solução IDrive Vault é fornecida através do serviço de assinatura, que inclui o appliance
IDrive Vault, bem como a solução de backup em nuvem. Você concorda em pagar as taxas de
assinatura no prazo inicial de cada período de assinatura para toda a solução. IDrive O
appliance Vault é fornecido a você enquanto a assinatura estiver ativa. Você concorda em

devolver o aparelho no cancelamento da assinatura. Se não devolver o aparelho, a sua conta
será cobrada pelo custo do aparelho.

Após o cancelamento da sua conta, você deve devolver o appliance Vault ao IDrive. Você deve
cancelar sua conta antes de renovar a cada ano, a fim de evitar uma taxa para as taxas do
próximo ano para o seu cartão de crédito. Por favor, note no cancelamento, reembolsos são
emitidos se a conta é cancelada dentro de trinta (30) dias da data de criação. Após 30 dias, os
reembolsos prorrogados são emitidos caso a caso, sujeitos à elegibilidade.

Observe que todos os seus dados serão excluídos da sua conta do IDrive Cloud no momento do
cancelamento. Se pretender encerrar a sua conta antes do fim do seu período de subscrição
anual, contacte a nossa equipa de suporte.

A garantia do dispositivo IDrive Vault será fornecida desde que a assinatura esteja ativa. A
GARANTIA LIMITA-SE À FORNECIMENTO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO OU À SUBSTITUIÇÃO DE
TODO O APARELHO COM UMA NOVA. A RECUPERAÇÃO DE QUALQUER PERDA DE DADOS NÃO
É GARANTIDA. VOCÊ ENTENDE QUE NÃO PODERÁ CONHECER A IDRIVE INC. RESPONSÁVEL POR
QUALQUER PERDA DE DADOS DEVIDA À UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO IDRIVE VAULT. É sempre
recomendável que você use a solução de backup de duas camadas, com uma camada de
backup com o appliance Vault e a segunda camada com a nuvem IDrive para a melhor
proteção de dados. Também é importante que você monitore seus backups locais e de nuvem
periodicamente para se certificar de que os backups estão ocorrendo com êxito. Assegure a
inspeção semanal de seus aparelhos Vault conectando-se ao console de administração, para
verificar o status do backup e do disco rígido do dispositivo.
12. Termos de Serviço do IDrive Private Cloud
O IDrive Private Cloud opera em conjunto com o serviço de backup on-line da IDrive.
O IDrive Private Cloud é uma solução de backup no local e fornecido através de serviço de
assinatura separado, que inclui o IDrive Private Cloud appliance como uma solução de backup.
Você concorda em pagar as taxas de assinatura no tempo no início de cada período de
assinatura. O IDrive Private Cloud é fornecido a você enquanto a assinatura estiver ativa. Após
o cancelamento da sua conta, você deve devolver o dispositivo Private Cloud ao IDrive. Você
deve cancelar sua conta antes de renovar a cada ano, a fim de evitar uma taxa para as taxas do
próximo ano para o seu cartão de crédito.
Se você escolheu a conta de avaliação gratuita, você será cobrado por sua assinatura após o
término do período de avaliação (30 dias) e desejar continuar sua assinatura. Observe que, no
cancelamento, o reembolso não é emitido se a conta de avaliação e não julgamento for
cancelada no dia após a cobrança.
Tenha em atenção que todos os seus dados serão eliminados do seu dispositivo IDrive Private
Cloud no momento do cancelamento. Se pretender encerrar a sua conta antes do final do
período de subscrição anual, contacte a nossa equipa de suporte.

A garantia para o IDrive Private Cloud será fornecida contanto que a assinatura esteja ativa. A
GARANTIA LIMITA-SE À FORNECIMENTO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO OU À SUBSTITUIÇÃO DE
TODO O APARELHO COM UMA NOVA. IDRIVE INC. FAZER O MELHOR TENTATIVA DE
RECUPERAR QUALQUER PERDA DE DADOS PELA FALHA DO HARDWARE NO SITE DO CLIENTE.
No entanto, desde a condição onde o hardware está localizado, não está sob o controle de
IDRIVE, RECUPERAÇÃO DE QUALQUER PERDA DE DADOS NÃO É GARANTIDO. VOCÊ ENTENDE
QUE VOCÊ NÃO PERMANECERÁ IDRIVE INC. RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS
DEVIDO AO USO DE IDRIVE PRIVATE CLOUD. É importante que você monitore seus backups
periodicamente para se certificar de que seus backups estão ocorrendo com êxito.
13. Isenção de Garantias
A transmissão, armazenamento, visualização e recuperação de dados e arquivos através da
World Wide Web está sujeita a uma variedade de condições que tornam tal transmissão,
armazenamento, visualização e recuperação potencialmente não confiáveis. ENTANTO, SUA
CONTA E O SERVIÇO FORNECIDO A VOCÊ "NA FORMA EM QUE SE ENCONTRAM" E "COMO
DISPONÍVEL", POR SEU PRÓPRIO RISCO. IDRIVE INC., EM NOME E SEUS DISTRIBUIDORES,
ANUNCIANTES E FORNECEDORES, REJEITA TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS
OU IMPLÍCITAS, RESULTANTES DE LEI OU DE OUTRA FORMA, COM RELAÇÃO À SUA CONTA E
AO SERVIÇO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO-VIOLAÇÃO). SUA CONTA E O
SERVIÇO NÃO PODERÁ CONHECER SUAS NECESSIDADES. IDRIVE INC. NÃO FAZ NENHUMA
REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA: (A) QUE SUA CONTA OU O SERVIÇO ATENDERÁ SUAS
NECESSIDADES; (B) QUE O ACESSO À SUA CONTA OU O SERVIÇO SERÁ OPORTUNO, LIVRE DE
ERROS, ININTERRUPTO, LIVRE DE VÍRUS OU SEGURO; (C) QUE OS DADOS E ARQUIVOS QUE
VOCÊ ARMAZEM NA SUA CONTA NÃO SERÃO PERDIDOS OU DANIFICADOS; (D) QUE OS DADOS
DO SEU COMPUTADOR OU SERVIDOR NÃO SERÃO PERDIDOS OU DANIFICADOS; OU (E) QUE
DEFEITOS NO SERVIÇO SERÃO CORRIGIDOS. VOCÊ RECONHECE QUE QUALQUER MATERIAL OU
DADOS QUE VOCÊ RECUPERAR ATRAVÉS DO USO DO SERVIÇO É FEITO À SUA ESCOLHA E RISCO
E QUE VOCÊ SERÁ SOLICITAMENTE RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO SEU SISTEMA DE
COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS QUE RESULTAM DA RECUPERAÇÃO DE TAL MATERIAL OU
DADOS.
14. Limitações de Responsabilidade
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A IDRIVE INC. OU SUAS AFILIADAS, AGENTES, ANUNCIANTES
OU FORNECEDORES TÊM QUALQUER OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE PARA COM O (I)
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTOS OU DADOS OU (II) QUALQUER DANO
DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO , EXEMPLARES OU CONSEQÜENCIAIS
(INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER PERDA DE DADOS, RECEITAS OU LUCROS OU
INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) OU OUTRAS PERDAS PECUNIÁRIAS DECORRENTES DE SEU USO
OU INCAPACIDADE DE USAR SUA CONTA OU O SERVIÇO OU SUA PERDA DE DADOS OU
ARQUIVOS ARMAZENADOS NESTE INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA, SE A IDRIVE
INC. TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E MESMO SE O REMEDIO NÃO
FUNCIONAR O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. A RESPONSABILIDADE AGREGADA POR TODAS AS
RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM NOSSOS SERVIÇOS SERÁ LIMITADA AO MAIOR DE US $
100 OU QUAISQUER MONTANTES PAGOS POR VOCÊ À IDRIVE INC. PELOS TRÊS MESES
PASSADOS DOS SERVIÇOS EM QUESTÃO.
15. Cláusula de Ação de Classe

Você concorda que ações de classe não são permitidas e todas as disputas com IDrive devem
ser resolvidas individualmente. Você não pode apresentar qualquer reclamação contra IDrive
como um membro da turma. Isso inclui arbitragens de classe, ações de classe, ações privadas
de advogado-geral e consolidação com outras arbitragens. Independentemente de tal disputa,
controvérsia ou reivindicação se referir a qualquer outro indivíduo / entidade, vários
indivíduos / entidades ou outras pessoas, classes de indivíduos ou entidades, todos os casos
serão decididos entre IDrive eo indivíduo apenas.
16. Indemnização
A IDrive Inc., nossas subsidiárias, afiliadas, agentes, executivos, licenciadores, diretores e
funcionários, de acordo com a lei, defenderão, indenizarão e manterão indemne de qualquer
reclamação ou demanda, incluindo honorários e custos razoáveis de advogados, (Ii) quaisquer
ficheiros de dados e conteúdos armazenados por si na sua Conta e nos nossos servidores, e (iii)
por qualquer violação destes Termos por você. Teremos direito, às nossas custas, a participar
na defesa e liquidação do pedido ou ação com o advogado de nossa própria escolha. Você não
pode liquidar quaisquer reivindicações que limitem nossos direitos sem nosso consentimento
prévio por escrito.
17. Rescisão
Podemos, a nosso critério e em complemento a outros recursos, rescindir imediatamente e
sem aviso prévio estes Termos a qualquer momento ou suspender seu acesso aos Serviços: (i)
se você violar qualquer disposição destes Termos; (Ii) se a lei nos obriga a fazê-lo; (Iii) se
deixarmos de oferecer quaisquer serviços cobertos por estes Termos; Ou (iv) por qualquer
outro motivo, com trinta (30) dias de antecedência por escrito para você (ou mais cedo se você
violar estes Termos de forma flagrante ou for uma ameaça para os usuários ou os Serviços).
Você pode rescindir estes Termos em sua conveniência, entregando pelo menos trinta (30)
dias de antecedência notificação por escrito para nós. Caso você se oponha a qualquer destes
Termos ou a quaisquer modificações subseqüentes a ele ou se torne insatisfeito com os
Serviços de qualquer forma, seu único recurso é imediatamente: (a) interromper o uso dos
Serviços; (B) rescindir estes Termos; E (c) nos notificar de tal rescisão conforme descrito abaixo
no parágrafo 17. Após qualquer término destes Termos, removeremos armazenados em
arquivos de dados de backup IDrive e / ou IDrive do armazenamento principal e arquivos
imediatamente. Os parágrafos 13, 14, 17, 18, 19 e 21 destes Termos (e qualquer outra
disposição que possa ser razoavelmente interpretada para sobreviver à rescisão) sobreviverão
à rescisão destes Termos.
18. Avisos
Qualquer notificação sob estes Termos dada por IDrive Inc. para você será considerada como
devidamente dada se enviada (i) por e-mail para o seu endereço de e-mail como estabelecido
nas Informações de Registro, (ii) por uma tela de inicialização que começa antes de seu
próximo Uso dos Serviços, (iii) por meio de comunicação escrita enviada pelo correio
americano de primeira classe para seu endereço registrado nas Informações de Registro, ou
(iv) por uma exibição sobre as informações alteradas nos Termos em nosso site. É importante
que você mantenha um endereço de e-mail correto e atualizá-lo, se necessário, para poder
receber nossas comunicações. Para garantir a entrega adequada de comunicações por e-mail,
por favor, identifique o domínio "@ idrive.com" no seu filtro de spam de e-mail.

Qualquer aviso sob estes Termos fornecidos por você será considerado como devidamente
fornecido se recebido pelo Serviço de Atendimento ao Cliente em support@idrive.com, exceto
aqueles que estão relacionados ao cancelamento ou rescisão de sua Conta. 'Cancelar no final
do seu termo anual' está disponível online desativando a opção de renovação automática. Para
casos especiais em que você gostaria de fechar sua conta antes do fim de seu período de
assinatura anual, entre em contato com nossa equipe de suporte. Enviar um e-mail para
support@idrive.com para cancelamento não é considerado como um aviso de cancelamento
por razões de segurança. No cancelamento bem-sucedido de uma conta por você ou por nós,
devido a várias razões, incluindo o não pagamento pelos Serviços, seus dados serão removidos
de nossos servidores de armazenamento. Podemos atrasar o cancelamento relacionado ao
não pagamento pelos serviços e fornecer um período de carência de até sessenta (60) dias a
partir da data de vencimento para permitir que o cliente faça os pagamentos.
19. Divisibilidade
Estes Termos serão aplicados na extensão máxima permitida pela lei aplicável. Se, por
qualquer motivo, qualquer disposição dos Termos for considerada inválida ou inexeqüível de
acordo com a lei aplicável, em qualquer medida, (i) tal disposição será interpretada,
interpretada ou reformada na medida razoavelmente necessária para tornar os mesmos
válidos, executáveis e consistentes Com a intenção original subjacente a tal disposição e (ii) tal
invalidez ou inaplicabilidade não afetará nenhuma outra disposição dos Termos.
20. Modificações a este Acordo
Podemos alterar estes Termos de tempos em tempos ea versão mais atual será sempre
publicada no nosso site localizado em http://www.idrive.com. Se pensarmos que uma revisão
é material, nós o notificaremos (por exemplo, por e-mail). Outras alterações podem ser
publicadas em nossa página de blog ou termos, portanto, verifique essas páginas
regularmente. O uso contínuo dos Serviços após a efetivação dessas revisões constituirá a
aceitação dos termos e condições alterados. Se você não concordar com os novos termos, por
favor, pare de usar os Serviços.
21. Diversos
ESTES TERMOS E O USO DOS SERVIÇOS E SOFTWARE SERÃO GOVERNADOS PELA LEI DA
CALIFORNIA EXCETO POR SEUS PRINCÍPIOS DE CONFLITOS DE LEIS. TODAS AS RECLAMAÇÕES
RESULTANTES OU RELACIONADAS COM ESTES TERMOS OU OS SERVIÇOS OU SOFTWARE
DEVEM SER LITIGADAS EXCLUSIVAMENTE NOS TRIBUNAIS FEDERAIS OU DE ESTADO DO
CONDADO DE LOS ANGELES, CALIFÓRNIA, E AS DUAS PARTES CONSIDERAM PARA LUGAR E
JURISDIÇÃO PESSOAL LÁ. As disposições da Convenção da ONU sobre Contratos para a Venda
Internacional de Mercadorias e quaisquer tratados sucessores não se aplicarão. Você iniciará
qualquer reivindicação ou causa de ação decorrente ou que ocorra de outra forma por causa
destes Termos dentro de um (1) ano após a reclamação ou causa de ação surgir ou tal
reivindicação ou causa de ação for prescrita para sempre. Estes Termos não criam direitos de
terceiros beneficiários. Você não pode ceder nenhum de seus direitos nestes Termos, e
qualquer tentativa é nula, mas podemos ceder nossos direitos a qualquer de nossas afiliadas
ou subsidiárias, ou a qualquer sucessor em interesse de qualquer negócio associado com os
Serviços. IDrive Inc. e você não são parceiros legais ou agentes; Em vez disso, nossa relação é a
de contratados independentes. A nossa falha em insistir ou fazer cumprir o rigoroso
cumprimento de qualquer disposição ou direito destes Termos não será interpretado como
uma renúncia de qualquer disposição ou direito. Estes Termos constituem o acordo total e

exclusivo entre você ea IDrive Inc. com relação ao assunto aqui tratado e substitui qualquer e
todos os entendimentos e acordos anteriores e contemporâneos.

