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A menos que esteja disposto em contrário, estas Políticas de Hospedagem e de Entrega de Public Cloud - 
Plataforma e Infraestrutura de Cloud da Oracle (as "Políticas de Entrega") descrevem os Cloud Services da 
Oracle pedidos por você. Estas Políticas de Entrega podem fazer referência a outros documentos da Política de 
Cloud da Oracle: quaisquer referências ao "Cliente" nestas Políticas de Entrega ou em outros documentos de 
política deverão ser compreendidas como referências a "você", conforme definido no pedido de compra. Termos 
iniciados em letra maiúscula que não sejam definidos neste documento deverão ter seu significado determinado 
no Contrato, pedido de compra ou política da Oracle.  
 

Visão Geral 
 
Os Cloud Services descritos neste documento são fornecidos sob os termos do contrato, pedido de compra e 
sob estas Políticas de Entrega. A prestação de serviços pela Oracle está condicionada à sua conformidade e a 
dos seus usuários, com as suas obrigações e responsabilidades definidas em tais documentos e políticas 
incorporadas. Estas Políticas de Entrega e os documentos aqui referidos estão sujeitos a alterações a critério da 
Oracle; no entanto, as alterações nas políticas Oracle não resultarão em uma redução substancial no nível de 
prestação, segurança e disponibilidade dos serviços fornecidos durante o Período de Serviços.  
 

1. Política de Segurança de Cloud da Oracle  
 
1.1 Escopo 
A Oracle fornece medidas de segurança razoáveis e adequadas, designadas a proteger o Ambiente de Serviços 
dos Cloud Services da Oracle regidos por estas Políticas de Entrega. Para efeitos dos Cloud Services da Oracle 
pedidos por você, "Ambiente de Serviços" se refere à combinação de componentes de hardware e software, da 
camada de virtualização à segurança física das instalações de data center nas quais os serviços operam, que 
sejam de propriedade, licenciadas ou gerenciadas pela Oracle, e para as quais a Oracle concede acesso a você 
e aos Seus Usuários como parte dos Cloud Services.  

 
1.2 Responsabilidades do Cliente 
Você é o único responsável pela configuração, operação, manutenção e segurança dos sistemas operacionais e 
do software associado de seus Cloud Services, incluindo Seus Aplicativos. Você é o único responsável por 
manter segurança, proteção e backup apropriados do Seu Conteúdo, o que pode incluir o uso de tecnologia de 
criptografia para proteger Seu Conteúdo contra acesso não autorizado, e arquivamento de rotina de Seu 
Conteúdo. As credenciais de login e chaves privativas geradas como parte dos Cloud Services são apenas para 
seu uso interno dos serviços, e você não poderá vendê-las, compartilhá-las, transferi-las ou sublicenciá-las para 
qualquer outra entidade ou pessoa, exceto pela divulgação permitida de sua chave privativa para seus 
subcontratados que sejam Usuários dos Cloud Services realizando trabalhos em seu nome.  
 

 

2. Política de Objetivo de Nível do Cloud Service da Oracle  
 

2.1 Disposições de Disponibilidade do Serviço 
A partir da ativação dos Cloud Services do Cliente pela Oracle e sob a condição de que o Cliente mantenha-se 
em conformidade com os termos do pedido de compra (incluindo o contrato) e atendendo aos requisitos mínimos 
de configuração técnica para o acesso e o uso dos serviços da infraestrutura de rede do Cliente e estações de 
trabalho conforme determinadas na Documentação do Programa de Cloud Service, a Oracle trabalhará para 
atender o Objetivo de Nível de Serviço, de acordo com os termos determinados nesta Política.  
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2.2 Definição de Tempo de Inatividade Não Planejado 
Para cada mês do Período de Serviços, a Oracle envidará esforços comercialmente razoáveis para tornar os 
Cloud Services disponíveis com uma Porcentagem de Tempo de Ativação Mensal conforme especificado na 
Descrição de Serviço associada para o Cloud Service da Oracle pedido pelo Cliente (o "Compromisso de 
Serviço"). 

 
"Tempo de Inatividade Não Planejado" significa qualquer tempo no qual os serviços não estejam disponíveis, 
mas não inclui qualquer tempo durante o qual os serviços, ou qualquer componente dos serviços, não estejam 
disponíveis devido a: 
 

 Uma falha ou degradação na prestação ou defeito que resulte de scripts, dados, aplicativos, 
equipamentos, infraestrutura, software, testes de penetração, testes de desempenho ou agentes de 
monitoramento dirigidos, fornecidos ou realizados pelo Cliente 

 Interrupções planejadas, manutenção ou janelas de manutenção agendadas ou anunciadas, ou 
interrupções iniciadas pela Oracle sob pedido ou direção do Cliente para manutenção, ativação de 
configurações, backups ou demais propósitos que exijam que o serviço fique temporariamente offline 

 Indisponibilidade de serviços de gerenciamento, auxílio ou administração, incluindo ferramentas 
administrativas, serviços de relatório, utilitários, componentes de software de terceiro que não sejam de 
controle único da Oracle, ou outros serviços que suportem processamento de transação de núcleo 

 Interrupções que ocorram como resultado de quaisquer ações ou omissões tomadas pela Oracle sob 
pedido ou direção do Cliente 

 Interrupções resultantes do equipamento do Cliente ou equipamento de terceiro ou componentes de 
software que não sejam de controle único da Oracle 

 Eventos que resultam de uma interrupção ou desligamento dos serviços devido a circunstâncias 
razoavelmente consideradas pela Oracle como uma ameaça significativa à operação normal dos 
serviços, à infraestrutura de operação, às instalações nas quais os serviços são fornecidos, acesso ou 
integridade dos dados do Cliente (p.ex., um ataque de hacker ou vírus) 

 Interrupções devido a administração do sistema, comandos ou transferências de arquivos realizados por 
usuários do Cliente ou representantes 

 Interrupções decorrentes de ataques de negação de serviço, desastres naturais, alterações resultantes 
de ações regulatórias ou decisões judiciais governamentais, políticas ou de outra natureza, greves ou 
disputas trabalhistas, atos de desobediência civil, atos de guerra, atos contra as partes (incluindo 
provedores e outros fornecedores da Oracle) e outros eventos de força maior 

 Incapacidade de acessar o serviço ou interrupções causadas pela conduta do Cliente, incluindo 
negligência ou violação de obrigações objetivas sob contrato pelo Cliente, ou por outras circunstâncias 
fora do controle da Oracle 

 Falta de disponibilidade ou atraso no tempo de reposta do Cliente a incidentes que exijam participação 
do Cliente para identificação da causa e/ou resolução, incluindo o atendimento às responsabilidades do 
Cliente por tais serviços 

 Interrupções causadas por falhas ou instabilidade em equipamentos ou linhas elétricas, de 
conectividade, rede ou telecomunicações devido a condutas do Cliente ou circunstâncias fora do controle 
da Oracle 

 
 


