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Preâmbulo

A OVH HOSTING LDA é uma sociedade de direito,  portuguesa,  cuja morada é Avenida
Miguel Bombarda, 133 -6ºA 1050-164 Lisboa Portugal. A OVH HOSTING LDA propõe para
os  nomes  de  domínio  registados  pelo  seu  intermédio  um  serviço  de  preservação  das
informações pessoais denominado OVH Whois Ocultador (OWO™).

ARTIGO 1 : DESCRIÇÃO DO  SERVIÇO

O serviço OWO oferece ao titular de um nome de domínio registado pelo intermédio da OVH
HOSTING LDA, intitulado Cliente, pessoa física, a possibilidade de ocultar parte dos seus
dados  ao  nível  da  base  de  dados  "whois",  no  âmbito  de  o  proteger  de  toda  iniciativa
comercial abusiva que se apoiaria na recolha de informações acessíveis através da base de
dados "whois".

O serviço OWO permite aos Clientes, pessoas físicas de não verem os seus dados pessoais
afixados  por  meio  da consulta  da  base  de  dados  Whois,  só  os  apelidos  e  nomes  dos
contactos ficarão visíveis mediante o uso do Whois.

O serviço está estritamente limitado aos nomes de domínios de tipo gtld registados juntos da
OVH HOSTING LDA e expira aquando da supressão do domínio ou da sua transferência
para outro registrar.

ARTIGO 2 : RESPONSABILIDADE DO CLIENTE



A OVH HOSTING LDA lembra ao Cliente que este tem a obrigação, conforme as condições
de registo de domínio, de fornecer dados válidos, e de ter as suas informações actualizadas.
Em caso de dados incorrectos registados pelo Cliente, a OVH HOSTING LDA reserva a si o
direito  de  suspender  sem aviso  prévio  o  serviço  OWO para  o  conjunto  dos  nomes  de
domínio do Cliente.

A todos os títulos úteis, para os Clientes que utilizam o seu nome de domínio no quadro de
uma actividade on-line, a OVH HOSTING LDA lembra que esta actividade pode induzir a
comunicação de informações obrigatórias : nome do editor do site, do director de publicação
…

A OVH HOSTING LDA aconselha que o Cliente que deseja beneficiar do serviço OWO faça
com que as informações legais ao nível do seu site Internet sejam afixadas. 

O Cliente compromete-se a não utilizar os dados fornecidos pelo OWO fora do contexto do
serviço fornecido pela sociedade OVH HOSTING LDA. Ele compromete-se então, sem que
esta lista seja exaustiva, em não fazer aparecer estas informações ao nível  do seu site
Internet, nas suas comunicações ou nos seus suportes publicitários. 

A OVH HOSTING LDA suspenderá o serviço OWO do Cliente em caso de violação das
condições de registo do nome de domínio para o qual o serviço OWO foi activado. 

No entanto, o Cliente reconhece o direito da OVH HOSTING LDA poder comunicar as suas
informações a todo pedido das autoridades judiciais nomeadamente. 

ARTIGO 3 : OWO FAX E TELEFONE

O número de telefone do Cliente é substituído por um número francês próprio ao serviço
OWO e idêntico para o conjunto dos Clientes deste serviço.

O Cliente está informado que o serviço OWO não constitui em nenhum caso, um sistema de
reencaminhamento das comunicações. As chamadas telefónicas ou fax destinadas a este
número não serão transferidas ou transmitidas ao Cliente.

ARTIGO 4 : OWO EMAIL

O  serviço  OWO  põe  à  disposição  do  Cliente  um  reencaminhamento  email  alterável
reencaminhando as mensagens recebidas para o endereço email de contacto fornecido pelo
Cliente, afim de evitar o registo abusivo dos dados comerciais. O Cliente está informado que



a OVH HOSTING LDA procederá durante este reencaminhamento a filtragem prévia dos
emails  e  poderá  assim  proceder  
à supressão de correios electrónicos classificados como SPAM, contendo vírus ou outro
conteúdo  prejudicial.  O  Cliente  deixa  ao  cuidado  da  sociedade  OVH HOSTING LDA a
determinação dos critérios de filtragem do serviço, e não lhe reconhece nenhuma obrigação
quanto a este.

ARTIGO 5 : OWO POSTAL

O Cliente está informado que o serviço OWO não constitui um serviço de seguimento do
correio,  ele não reconhece, então,  à OVH HOSTING LDA nenhuma obrigação quanto à
entrega bem sucedida ou ao prazo de reencaminhamento de todo correio  que lhe será
dirigido  via  OWO.  A OVH  HOSTING  LDA não  assegura  nenhum  seguimento  junto  do
transportador que terá seleccionado para transmitir o correio do Cliente. A OVH HOSTING
LDA não poderá ser tida como responsável por qualquer perda ou degradação sofridas pelo
correio transitando pelo serviço OWO. O Cliente assumirá exclusivamente as consequências
eventuais ligadas à extensão do tempo de transmissão do correio ligado ao serviço OWO,
nomeadamente no que é relativo a correios de intimação. 

O Cliente reconhece à OVH HOSTING LDA o direito de não transmitir todo o correio de
natureza publicitária ou comercial. 

ARTIGO 6 : ALTERAÇÃO

A OVH HOSTING LDA reserva para si  a  possibilidade de alterar  a todo o momento as
precedentes condições de utilização do OWO; a OVH HOSTING LDA convida, a este título,
os Clientes deste serviço a consultar com regularidade a sua interface de gestão. 

ARTIGO 7 : DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Divisibilidade

A nulidade de uma das cláusulas das presentes condições de utilização do serviço OWO, na
aplicação nomeadamente de uma lei, de um regulamento ou após uma decisão de uma



Jurisdição competente passada por força de uma coisa julgada não levará à nulidade das
outras cláusulas do presente contrato que guardarão os seus plenos efeitos e o seu alcance.

Neste caso, as partes deverão na medida do possível substituir a disposição anulada por
uma disposição válida correspondente ao espírito e ao objecto das Condições contratuais. 

7.2 Intitulados

Os intitulados dos artigos das Condições contratuais têm por único objectivo  facilitar as
referências e não têm por eles mesmos, algum valor contratual ou um significado particular. 

7.3 Comunicações

Para toda a troca de informações por correio electrónico, a data e a hora do servidor da
OVH farão  fé  para  ambas  as  Partes.  Estas  informações  serão  conservadas  pela  OVH
durante todo o período das relações contratuais. 

Todas as notificações, comunicações, intimações previstas pelas Condições gerais serão
consideradas devidamente entregues se estão dirigidas por carta registada com aviso de
recepção a : 

• Para OVH HOSTING LDA: Avenida Miguel Bombarda, 133 – 6ºA – 1050-164 LISBOA

• Para o Cliente : a morada postal e/ou e-mail que forneceu. 

ARTIGO 8 : ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA

Em caso de litígio  com um Cliente profissional,  a  competência  expressa é atribuída  ao
tribunal  de  Negócio  de  Lisboa  (Portugal),  não  obstante  a  pluralidade  do  defensor  ou
capacidade  de  recurso  a  garantias  ,  inclusive  para  as  medidas  de  emergência,
conservatórias em recurso ou sobre requerimento. 

ARTIGO 9 : LEI APLICÁVEL



As presentes condições de utilizações do serviço OWO são regidas pela lei portuguesa. É
assim para as regras de fundo como para as regras de forma, excluindo, da primeira parte,
regras de conflito previstas pela lei  portuguesa, e da outra parte,  das disposições da lei
portuguesa que seriam contrárias às presentes Condições de Utilização.


