Termos de Uso
Requerimentos para uso do serviço
O site da APBUS disponibiliza informações sobre seus eventos/ congressos. Não é
permitido divulgar materiais, imagens ou textos da APBUS sem autorização previa.
Serviços
Em nosso site oferecemos informações sobre a APBUS e seus eventos. Nos
reservamos ao direto de alterar ou remover qualquer serviço/ conteúdo a qualquer
momento sem qualquer justificativa, ou reduzir seu tráfego de acordo com nossa
viabilidade, para assegurar o bom funcionamento do sistema.
Conta de Usuário
A conta de Usuário/ Área do congressista é somente para uso pessoal em
computadores pessoais em redes residenciais. Não será permitida a utilização da
conta em Servidores Dedicados, VPS (Virtual Private Server) ou Similares.
Somente o Usuário que fisicamente possui a conta está autorizado a logar e utilizá-la.
Os logins nas contas dos Usuários são registrados para que possamos identificar o
compartilhamento de contas. O Usuário concorda em manter seus dados de login em
sigilo.
Uso dos Serviços
O Usuário confirma em não usar nossos serviços para download/upload de arquivos
considerados ilegais pelas leis deste e do(s) país (es) onde nossos servidores estão
geograficamente localizados.
O Usuário tem conhecimento que não pode utilizar nossos serviços para
downloads/uploads de arquivos que envolvam crianças, sendo punidos com a
suspensão da sua conta e reportados às autoridades e organizações competentes.
Não somos donos dos arquivos que os Usuários fazem download/upload, não
podemos verificar seu conteúdo ou ser responsabilizados por eles. Somos apenas um
intermediário.
O Usuário confirma que não utilizará nossos serviços em Redes Não Residenciais,
Servidores Dedicados, VPS (Virtual Private Server) ou Similares ou para fazer "Upload
Remoto" sob pena de ter sua conta suspensa.
Qualquer compartilhamento de conta ou de links gerados ocasionará na suspensão da
conta do Usuário sem qualquer aviso prévio.
Infrações
O Usuário confirma em não tentar parar nossos serviços de qualquer forma, como um
ataque de servidor. O Usuário não pode tentar burlar as limitações impostas ou violar
nosso sistema de pagamento. A reprodução, parcial ou completa, do conteúdo deste
site é proibida sem o consentimento do seu dono.
Indenização/ desistência
Os pagamentos realizados em nosso portal são para participação em nossos eventos

conforme divulgação no portal APBUS. Próximo evento nos dias 25 a 26 de maio de
2018. Em caso de desistência da inscrição no congresso deve-se entrar em contato
com a APBUS nos seguintes contatos no prazo de 20 dias antes da data do evento,
Telefone: (83) 3321-2706, WhatsApp: (83) 9648-3926 (Socorro), Email: socorrotejo@gmail.com, Contatos: Socorro ou Joseilda.
Termos de Serviço
Os termos de serviço podem ser atualizados a qualquer momento e sem qualquer
aviso prévio. Todas as atualizações sobre nossos eventos estarão disponíveis no
hotsite https://www.apbus.sbus.org.br/.
Qualidade do Serviço
A APBUS junto a seus patrocínios garante a realização de seus eventos tais nas horas
e locais previamente divulgados. Qualquer alteração deve será informada através do
hotsite https://www.apbus.sbus.org.br/. Os produtos desses eventos tais como
certificados de participação serão informados também no hotsite da APBUS. Em caso
de dúvidas o nosso participante do evento terá sempre as ferramentas de contato a
sua disposição. Telefone: (83) 3321-2706, WhatsApp: (83) 9648-3926 (Socorro), Email: socorrotejo@gmail.com, Contatos: Socorro ou Joseilda.

