
 
Contrato de Licença e Política de Privacidade 
do Programa da NetSarang Computer  

 
 
Este contrato de licença e política de privacidade aplicam-se à versão gratuita do programa da NetSarang 
Computer e a ferramenta utilizada para instalar o programa da NetSarang Computer. 
 
Contrato de licença 
Leia atentamente os seguintes termos e condições antes de utilizar este software. O uso deste software indica sua 
aceitação deste contrato de licença. Nenhum componente de qualquer versão do programa da NetSarang 
Computer pode ser distribuído individualmente, desmontado, copiado, fazer engenharia reversa ou alterar de 
qualquer forma. 
 
Versão gratuita para uso Escolar/Doméstico 
Uma cópia gratuita do programa da NetSarang Computer pode ser usada por uma única pessoa que use o 
programa em um computador desktop e um dispositivo móvel adicional (por exemplo, notebook), que são ambos 
usados exclusivamente pelo indivíduo licenciado. 
 
Usuários domésticos têm permissão para instalar e usar o programa da NetSarang Computer em computadores 
em casa usando nossa licença gratuita do programa da NetSarang Computer. A licença gratuita instalada só pode 
ser usada para uso pessoal e não comercial. Qualquer uso comercial é proibido.  
 
Estudantes, professores, funcionários têm permissão para instalar e usar o programa da NetSarang Computer 
Software em computadores na escola usando nossa Licença Gratuita do programa da NetSarang Computer 
concedida pela escola que foi credenciada por uma fonte válida e verificável. Se você não tem certeza se sua escola 
se qualifica, entre em contato com nossa equipe de vendas em sales@netsarang.com. A licença gratuita instalada 
só pode ser usada para fins educacionais ou para promover as habilidades educacionais da escola.  
 
Hospitais universitários e instalações de laboratórios de pesquisa não estão incluídos no Contrato de 
Licenciamento Gratuito.  
 
O suporte técnico não é fornecido para licenças gratuitas. 
 
A política de licenças gratuitas pode ser alterada ou revogada a qualquer momento sem aviso prévio por escrito. 
 
 
Titularidade e direitos autorais 
Este programa (incluindo quaisquer imagens, aplicações, fotografias, animações, vídeo, áudio, música e texto 
incorporados no software) é de propriedade da NetSarang Computer, Inc. ou de seus fornecedores e está 
protegido pelas leis de direitos autorais coreanas e cláusulas de tratados internacionais. Parte deste software pode 
ter sido desenvolvido por um fornecedor de software de terceiros, que detém direitos autorais e outros direitos de 
propriedade sobre o software. 
 
Este software é licenciado para você. Você não está obtendo o título do software ou quaisquer direitos autorais. 
Você não pode sublicenciar, alugar ou emprestar o programa para qualquer finalidade. A licença pode ser 
transferida (não revendida) para outro indivíduo somente se você não mantiver cópias do programa. 
 
Política de privacidade 
A NetSarang Computer, Inc. coleta informações pessoais que podem ser usadas para identificar um determinado 
indivíduo durante o uso de nosso software. As informações pessoais incluem seu endereço IP, seu UID e chave/tipo 

 

 

 



de licença. Qualquer informação que recolhemos é utilizada apenas para ajudar a gerar lideranças, ajudar em fins 
de marketing ou para confirmar/impor o cumprimento das nossas políticas de licenciamento. Não vendemos 
qualquer informação a terceiros. Qualquer informação que recolhemos pode ser combinada com qualquer outra 
informação que recolhemos através do nosso site, bases de dados publicamente disponíveis, ou através de 
terceiros. Todas as informações são armazenadas em nossos servidores e criptografadas para evitar acesso não 
autorizado. 
 
Termo de garantia 
ESTE PROGRAMA E OS ARQUIVOS QUE O ACOMPANHAM SÃO VENDIDOS "COMO ESTÃO" E SEM GARANTIAS DE 
DESEMPENHO, COMERCIABILIDADE OU QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS,EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. Devido a 
vários ambientes de hardware e software nos quais o Programa da NetSarang Computer pode ser colocado, 
NENHUMA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR É OFERECIDA. 
 
 
Xmanager®, Xshell® são marcas registradas da NetSarang Computer, Inc. 
Xftp™, Xlpd™ são marcas comerciais da NetSarang Computer, Inc. 
Copyright© 2019 NetSarang Computer, Inc. Todos os direitos reservados. 
 

 

 

 


