
   

 

POLITICA DE USO E DE ACESSO A INTERNET DO ED.COSMOPOLITAN 
PRAIA FLAT SERVICE ADMINISTRADO PELA COSMOPOLITAN PRAIA FLAT 
– EIRELI. 
 
A presente politica de uso e acesso a internet do ED. COSMOPOLITAN 
PRAIA FLAT SERVICE, administrado pela COSMOPOLITAN PRAIA FLAT -
EIRELI contempla o contrato de DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À 
INTERNET E OUTRAS AVENÇAS aceitas pelo usuário do acesso INTERNET 
CABEADA E SEM FIO DO ED COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE , pessoa 
jurídica com sede na cidade de Santos, inscrita no CNPJ  sob numero  de 
60.012.523/0001-80. 
Ao utilizar o ACESSO INTERNET CABEADA OU SEM FIO DO ED 
COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE, o usuário expressamente aceita, 
sem reservas ou ressalvas, todas as disposições da POLITICA DE USO E DE 
ACESSO A INTERNET, descritas abaixo. 
O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE possui estrutura física e lógica 
cabeada e sem fio para prover internet, não sendo necessário e 
autorizado à inserção de equipamentos para o mesmo fim, o qual 
acarretara em solicitação, remoção e desligamento junto ao cliente. 
O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE reserva-se o direito de, a seu 
exclusivo critério e sem aviso prévio, modificar a presente POLITICA DE 
USO E DE ACESSO A INTERNET, incluindo novas condições e/ou restrições 
que vierem a ser adotadas pelo ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE. 
Razão pela qual recomenda-se que o usuário, quando da utilização do 
acesso a este serviço leia atentamente esta POLITICA DE USO  E DE 
ACESSO A  INTERNET DO ED.COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE, que 
esta disponível no site do empreendimento 
(www.cosmopolitanpraiaflat.com). 
POLITICA DE USO E DE ACESSO A  INTERNET DO ED.COSMOPOLITAN 
PRAIA FLAT SERVICE 
 

        O usuário deste serviço é o único responsável pela segurança de dados 
contidos ou inseridos em seus equipamentos tais como dados pessoais, 
senhas, cartões, números de contas bancárias, em sites de compra ou 
transações que ora solicitam tais informações.

        O uso do serviço de internet serve apenas para navegação comum 
compartilhada entre os clientes internos do ED. COSMOPOLITAN PRAIA 
FLAT SERVICE, a velocidade de navegação será distribuída entre os clientes 
ativos.



   

 

        Noticia-se que todas as conexões neste empreendimento são 
auditadas a fim de assegurar a segurança do ED. COSMOPOLITAN PRAIA 
FLAT SERVICE, contra usuários que utilizarem de forma ilegal este serviço.

        O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE, não é responsável pelo 

conteúdo obtido pela internet e pelos danos causados pelos usuários que 

tendo acesso à internet obteve qualquer material de natureza ofensiva, 

inclusive material que descreve conteúdo sexualmente explicito violência, 

ou habilidades criminais, ou seja, é expressamente proibido o uso da 

internet para qualquer ação que envolva pirataria, pedofilia ou ações 

discriminatórias. 



        O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE, não esta sujeito a 
qualquer dano causado pelo usuário que através de acidente danificar 
quaisquer sistemas de compartilhamento de hardware, software ou 
dados.

        É proibida a utilização de software P2P, prover serviços de provedor de 
qualquer acesso à internet, compartilhamento streamings, tais como 
rádios on line e afins.

        É proibida a utilização de qualquer técnica a fim de prejudicar ou obter 
dados clandestinamente dos equipamentos, tais como port scanner, 
sniffers ou outras ferramentas a fim de encontrar ou coletar dados dos 
equipamentos ligados ou conectados a rede.

        Não serão aceitas configurações especificas para clientes a fim de 
liberar acessos externos a portas e serviços de internet.

        É expressamente proibido o uso da internet para fins de spammers e 
envio de e-mail em massa.

        O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE poderá a qualquer 
momento sem previa autorização, modificar unilateralmente as 
configurações e disposições do serviço de acesso à internet cabeada ou 
SEM FIO, assim como condições para utiliza-los.

        O ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE poderá a qualquer 
momento, a seu critério interromper o ACESSO A INTERNET CABEADA OU 
SEM FIO, sem a necessidade de comunicação prévia ao USUÁRIO, que 
deverá acatar imediatamente as determinações do ED. COSMOPOLITAN 
PRAIA FLAT SERVICE.



   

 

        É expressamente proibida a divulgação de senhas de acesso à internet 
SEM FIO a outros usuários que não estejam utilizando os serviços 
prestados pelo ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE.

        Ações disciplinares, ao usuário que recusou ou negligenciou obedecer 
a uma provisão desta Política, ou Teve conduta prejudicial até certo ponto 
aos interesses do ED. COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE, Se o usuário 
agiu de tal maneira mostrada acima, a Administração pode através desta 
resolução: 

         Suspender o usuário do uso da Internet por um período especificado,

         Cancelar o acesso do usuário a Internet.  

         Fazer indicações as autoridades legais. 

        Relatar o fato ocorrido para que seja feito acompanhamento ético-
profissional ou abertura de processo de sindicância.

        A presente POLITICA DE USO E DE ACESSO A INTERNET DO ED. 
COSMOPOLITANPRAIA FLAT SERVICE, obriga a todos os usuários de 
qualquer natureza e seus sucessores a cumpri-las integralmente.

        As comunicações ou notificações extrajudiciais entre as partes deverão 
ser feitas por escrito, por cartas simples, nos endereços das partes, e-mail, 
ou outro meio on-line, desde que, em qualquer caso seja comprovado o 
recebimento pela parte contraria.

        Quaisquer tolerâncias, concessões ou omissões, quando não 
manifestadas por escrito e com expressa anuência da outra parte, não 
importarão em alterações ou novações desta POLITICA DE USO E DE 
ACESSO A INTERNET DO ED. COSMOPOLITANPRAIA FLAT SERVICE.

        Fica eleito o foro da comarca de Santos, com renuncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer conflitos 
oriundos da presente POLITICA DE USO E DE ACESSO A INTERNET DO 
ED.COSMOPOLITAN PRAIA FLAT SERVICE.
Fica autorizado pelo sindico em qualquer gestão a utilização desta 
POLITICA DE USO E DE ACESSO A INTERNET DO ED COSMOPOLITAN PRAIA 
FLAT SERVICE. 
 
 


