Global Green and Healthy Hospital (“GGHH”) Connect no Cisco NetSpace
Termos de Serviço
Bem-vindo à GGHH Connect no Cisco NetSpace! Leia atentamente os Termos de Serviço. Estes Termos de Serviço
criam um acordo (o "Acordo") entre você e a Cisco Systems, Inc com sede em 170 West Tasman Drive, San Jose,
Califórnia 95134 ("Cisco") e a Health Care Without Harm, um corporação da Virgínia com sede em 12355 Sunrise
Valley Drive, Suite 680, Reston, VA 20191 (“HCWH”) com relação ao uso dos serviços da HCWH e da Cisco e
softwares associados ("Serviços"). Todos os usuários (pagos e gratuitos) devem concordar com este Acordo antes
de utilizar os Serviços. Se você não concordar com este Acordo, clique no botão "Cancelar"/"Voltar" e não use os
Serviços.
Se você tiver menos de 18 anos de idade ou for considerado menor de idade em seu estado ou país, deverá obter o
consentimento de seus pais ou responsáveis legais para registrar os Serviços.
1.

Requisitos de uso
Para ter acesso aos Serviços, você precisará possuir seu próprio computador e acesso de alta velocidade à
Internet.

2.

Registro
Para se registrar, você precisará de um nome de usuário, endereço de e-mail e senha (as "Informações de
Registro") Você é responsável por manter o sigilo e a segurança das suas informações de Registro e por toda e
qualquer atividade que ocorra com sua conta. Você concorda em notificar a HCWH e a Cisco sobre qualquer
uso não autorizado ou violação da sua conta.

3.

Dados, informações e privacidade
Dados, informações e privacidade – Cisco: você concorda que a Cisco poderá coletar, usar, processar e
armazenar informações sobre você e sua utilização dos Serviços, incluindo a transferência de tais informações
aos Estados Unidos e/ou outro país fora da Área Econômica Europeia, assim como para fora de outros países
que são considerados países com leis adequadas para proteção de dados. Você reconhece que a Cisco age
apenas como um meio passivo para tais informações e que a Cisco não monitora ou divulga tais informações,
exceto conforme necessário para fornecer o Serviço, ou de outra maneira exigida por lei. Além disso, as
informações que você enviar ou que são acessíveis à Cisco em relação aos Serviços serão tratadas de acordo
com nossa política de privacidade, que pode ser consultada no
site:http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html. A Cisco poderá utilizar as informações por ela
coletadas, inclusive informações técnicas ou de diagnóstico, suas sugestões ou suas opiniões e comentários,
para manter, melhorar e aperfeiçoar os Serviços.
Dados, informações e privacidade – HCWH:
A GGHH Connect é uma organização de associação. Os materiais publicados e textos inseridos na GGHH
Connect têm a finalidade de serem compartilhados apenas com os usuários registrados da GGHH Connect,
HCWH, membros da GGHH Connect e suas organizações. Os materiais publicados e textos inseridos na
GGHH Connect não podem ser distribuídos por nenhuma outra entidade que não seja a HCWH sem a
permissão expressa por escrito dos autores dos materiais ou das discussões contidas neles.

4.

Suas responsabilidades como usuário da Cisco; licença do seu conteúdo
Você é responsável pelo conteúdo de todas as comunicações visuais, escritas ou sonoras, arquivos,
documentos, vídeos, gravações e outros materiais ("Conteúdo") usados em relação à sua conta. No limite
máximo permitido por lei, nem a Cisco nem a HCWH serão responsáveis perante você ou qualquer outra
pessoa, por qualquer perda ou dano devido à sua utilização dos Serviços ou do website dos seus Serviços.
Você concorda em indenizar, defender e isentar a Cisco e a HCWH de toda e qualquer reivindicação, ação
judicial, responsabilidade, indenização e/ou custos de terceiros (inclusive, entre outros, honorários
advocatícios) decorrentes da infração da presente Seção 4.
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Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer Conteúdo que seja ilícito, prejudicial, ameaçador, abusivo, incômodo, difamatório, vulgar,
obsceno, invasivo à privacidade de outra pessoa, odioso, ou condenável de maneira racial, étnica, ou outra
maneira, pela Cisco ou suas afiliadas ou a HCWH.
Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, "junk mail", "spam",
"correntes", "esquemas de pirâmides", "links afiliados", ou qualquer outra forma de solicitação.
Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer Conteúdo que viole direitos autorais, marcas comerciais ou outras leis que protegem
propriedade intelectual, ou que violem os direitos públicos ou privados de qualquer pessoa.
Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer código ou material que danifique ou interfira em qualquer dispositivo, software, rede ou
serviço.
Você concorda em não violar nenhuma lei ou regulamento de seu estado ou país (incluindo, entre outros, leis
que regem direitos de propriedade intelectual, conduta online ou conteúdo online).
Você concorda que tem todos os direitos, licenças e permissões de terceiros para usar, reproduzir, publicar e
exibir Conteúdo que pertença a outras pessoas.
Nem a Cisco nem a HCWH têm controle (e serão responsáveis) sobre a privacidade de qualquer Conteúdo que
você compartilhe com outros, por isso sempre tenha cuidado ao fornecer informações de identificação pessoal
ou informações sensíveis.
Você concede automaticamente à Cisco e às suas afiliadas, contratados, revendedores e parceiros, uma
licença mundial, livre de royalties e sublicenciável para usar, modificar, executar publicamente, exibir
publicamente, reproduzir e distribuir o Conteúdo para que a Cisco preste a você os Serviços. Se você se
opuser a qualquer Conteúdo em um site de Serviços, seu único recurso será deixar de usar o site.
4.1 Suas responsabilidades como usuário da GGHH Connect; licença do seu conteúdo
Você concorda em não vender nenhum produto ou serviço na GGHH Connect. Embora apreciemos a
experiência que muitos especialistas têm a oferecer, solicitamos que as empresas e indivíduos evitem fazer
publicidade ou solicitações na GGHH Connect. Se puder oferecer experiência, orientação ou informações sobre
certos assuntos, faça isso, mas não ofereça isso como tentativa de vender seu próprio produto ou serviço.
Qualquer tentativa de solicitar clientes pode resultar em remoção da GGHH Connect.
Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais promocionais, links afiliados ou
qualquer outra forma de solicitação.
Você concorda em não fazer upload, publicar, enviar por e-mail, armazenar, transmitir ou disponibilizar de outra
maneira, qualquer Conteúdo que entre em conflito com a missão da GGHH de promover a sustentabilidade
ambiental e melhorar a saúde.
A HCWH não reivindica nenhum direito de propriedade ou direitos autorais sobre os Conteúdos de Membros
publicados, através de e-mail ou interface web, na plataforma. No entanto, ao publicar materiais na GGHH
Connect, você concede à HCWH uma licença mundial irrevogável, perpétua, transferível, não exclusiva, livre de
royalties e o direito de usar, reproduzir, publicar, distribuir, exibir, editar, modificar ou excluir esses materiais.
Seus direitos e interesses de propriedade na utilização do material não são afetados ou alterados meramente
através da publicação do Conteúdo dos Membros na GGHH Connect. Você compreende que sem essa licença,
a HCWH/GGHH Connect não poderia fornecer seu conteúdo e serviços.
Ao publicar materiais na GGHH Connect, você concede aos usuários registrados da GGHH Connect uma
licença mundial irrevogável, perpétua, transferível, não exclusiva, livre de royalties e o direito de usar,
reproduzir, publicar, distribuir, exibir, editar, modificar ou excluir esses materiais para serem distribuídos
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somente dentro de suas organizações e com outros membros da GGHH Connect. Seus direitos e interesses de
propriedade na utilização do material não são afetados ou alterados meramente através da publicação do
Conteúdo dos Membros na GGHH Connect.
O conteúdo original da HCWH e GGHH Connect, o que significa todos os textos, áudios, vídeos, imagens e
resumos das discussões na GGHH Connect de autoria da HCWH, é protegido por direitos autorais. As marcas
comerciais e logotipos da HCWH, GGHH e GGHH Connect, ou qualquer variação ou acrônimo de qualquer um
dos precedentes, incluindo toda reputação e registros associados, permanecem e serão propriedade única e
exclusiva da HCWH. Toda e qualquer utilização das marcas comerciais reverterão em benefício único e
exclusivo da HCWH e a HCWH manterá, durante todo o tempo, todo o benefício e a reputação decorrentes da
utilização das marcas comerciais.
O conteúdo das discussões (ou seja, discussões originais, publicações e respostas) e os comentários originais
são licenciados sob uma licença "Creative Commons Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas
3.0" dos Estados Unidos. O Conteúdo gerado por usuários pode ser compartilhado, sob as condições
relacionadas no Uso e Compartilhamento de Conteúdo de Membros da GGHH (ou seja, copiado, distribuído e
transmitido), desde que ele seja atribuído à GGHH Connect da seguinte maneira:
“Conforme discutido por membros da Global Green and Healthy Hospitals na comunidade de [nome do país]
www.greenhospitals.net”
Você não pode usar Conteúdo gerado por Usuários para fins comerciais. Você não pode alterar, transformar,
ou aproveitar Conteúdo gerado por Usuários para fins comerciais.
O Conteúdo gerado por Usuários pode ser alterado, transformado ou aproveitado pela HCWH.
Você não pode divulgar informações de identificação pessoal confidenciais em nenhum momento, ao utilizar a
GGHH Connect.

5.

Software
Pode ser necessário baixar e instalar o software da Cisco ("Software"). Nesse caso, a Cisco concorda em
fornecer a você uma licença limitada, pessoal, não exclusiva, intransferível, não sublicenciável para usar o
Software em conformidade com os termos do presente Acordo. Você não poderá utilizar o Software para outro
fim que não seja o previsto pela Cisco em relação ao uso que você fizer dos Serviços. Você não poderá utilizar
o Software com nenhum dispositivo, programa ou serviço projetado para contornar as medidas tecnológicas
empregadas para controlar o acesso ou os direitos a um arquivo de conteúdo ou outras obras protegidas por
leis de direitos autorais. Todos os direitos que não forem expressamente concedidos pela Cisco ficam desde já
reservados. Você concorda em não efetuar nenhuma medida que interfira na propriedade ou nos direitos sobre
o Software da Cisco ou seu fornecedor. Você concorda, salvo permissão em contrário nesta licença ou por
força de lei, em não: (i) reproduzir, republicar, exibir, enquadrar, baixar, distribuir ou transmitir o Software, (ii) no
limite permitido pela legislação em vigor, redistribuir, onerar, vender, alugar, arrendar, emprestar, sublicenciar,
ceder ou transferir os direitos do Software, (iii) modificar ou criar obras derivadas com base no Software,
inclusive personalização, tradução ou localização, (iv) copiar, reproduzir , reutilizar em outro produto ou serviço,
modificar, alterar ou exibir de qualquer maneira qualquer software ou arquivo, seja integralmente ou
parcialmente, incluído como parte do Software; (v) salvo no limite expressamente permitido pela legislação,
descompilar, desmontar, aplicar engenharia inversa, ou de outra forma tentar derivar o código-fonte do
Software ou, de qualquer maneira apurar, decifrar ou obter os protocolos de comunicação para acessar o
Software ou as ideias ou algoritmos subjacentes do Software, (vi) criar ou usar qualquer software diferente do
autorizado pela Cisco para acessar o Software, (vii) contornar medidas tecnológicas empregadas para controlar
o acesso aos Serviços ou aos dados nos Serviços ou a qualquer conta, aplicativo, plataforma, sistema de
computador ou rede associada com o Software; (viii) utilizar o Software de qualquer maneira que viole o
presente Acordo ou qualquer outro acordo entre você e a Cisco ou suas afiliadas, ou qualquer lei; e (ix) retirar
ou alterar qualquer marca comercial, logotipo, aviso de direito autoral ou outros avisos de propriedade,
legendas, símbolos ou rótulos do Software ou associados aos Serviços.

6.

Disponibilidade do serviço
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Os serviços podem não estar disponíveis em todos os países, e podem não estar disponíveis para uso em uma
determinada localidade. Você é responsável por cumprir as leis de seu estado ou país. A Cisco poderá realizar
modificações em seus recursos ou em qualquer serviço para cumprir leis e regulamentos. A Cisco é titular de
todos os direitos reservados e interesses em relação aos Serviços e sites dos Serviços.
7.

Suspensão ou cancelamento da sua conta
Você concorda que a Cisco e/ou a HCWH pode suspender ou rescindir seu acesso aos Serviços sem
notificação, se: (a) a Cisco e/ou a HCWH determinar que você violou seu Acordo ou (b) a Cisco e/ou a HCWH
forem obrigadas a fazê-lo por qualquer tribunal ou autoridade governamental em qualquer país.
A Cisco pode, mediante tal rescisão, desativar ou excluir sua conta e quaisquer dados, informações e arquivos
relacionados, e impedir qualquer acesso posterior a tais dados, informações e arquivos Essas medidas podem
incluir, entre outras, o acesso ao seu Conteúdo ou a seus dados e/ou a interrupção do uso dos Serviços, sem
restituição nem compensação. A Cisco emitirá um reembolso quando for apropriado.
Você concorda que nem a Cisco nem a HCWH têm qualquer obrigação de monitorar sua utilização dos
Serviços, mas têm o direito de fazê-lo para garantir sua conformidade com este Acordo, ou para cumprir
qualquer lei, ordem ou exigência de qualquer tribunal ou autoridade governamental em qualquer país.
Você concorda em cumprir as seguintes seções deste Acordo, mesmo depois que não estiver mais utilizando
os Serviços: seções 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14 e 17.

8.

Alterações aos serviços
A Cisco e/ou a HCWH pode interromper o Serviço ou alterar o Serviço (inclusive com a adição e exclusão de
recursos) sem notificação.

9.

Serviços Beta
Nessa opção, a Cisco e/ou a HCWH também pode oferecer a oportunidade de usar e avaliar uma versão "beta"
ou piloto de todo o Serviço, ou certas partes do mesmo, (os "Serviços Beta") para obter sua opinião e
comentários. Você reconhece que esses Serviços Beta podem conter bugs, erros e outros problemas e você
aceita os Serviços Beta "no estado em que se encontram". Nem a Cisco nem a HCWH fornecem qualquer tipo
de garantia e não terão nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de problema relacionado à utilização dos
Serviços Beta. Como condição para a utilização dos Serviços Beta, poderá ser necessário fornecer relatórios,
opiniões e comentários sobre sua utilização dos Serviços Beta. Se não desejar contribuir dessa maneira, você
não deverá participar do programa de Serviços Beta. Nem a Cisco nem a HCWH fazem qualquer tipo de
declaração, promessa ou garantia de que os Serviços Beta serão lançados de maneira geral. Se os Serviços
Beta forem promovidos a lançamentos gerais ou interrompidos, a Cisco e a HCWH podem suspender ou
extinguir o acesso aos Serviços Beta e excluir qualquer Conteúdo ou dado fornecido pela Cisco ou WCWH com
relação a tais Serviços Beta, sem qualquer responsabilidade perante você.

10. Política de direitos autorais em relação a terceiros
Caso entenda que a Cisco ou qualquer uma de suas afiliadas ou qualquer usuário da Cisco violou algum direito
autoral, entre em contato conosco pelo e-mail: DMCAagent@cisco.com para obter informações sobre a
maneira correta de comunicar-nos uma possível ocorrência de violação de direitos autorais ou outros direitos
de propriedade intelectual.
11. Nenhuma garantia
Na medida máxima permitida pela legislação pertinente, você concorda em utilizar os Serviços por sua conta e
risco. Você concorda que nem a HCWH, nem a Cisco, nem seus fornecedores, seus revendedores e suas
afiliadas serão responsáveis por danos causados a qualquer dispositivo, qualquer perda de dados, ou qualquer
outro dano resultante da utilização dos Serviços por você. NEM A HCWH, NEM A CISCO, NEM SEUS
FORNECEDORES, SEUS REVENDEDORES E SUAS AFILIADAS GARANTEM QUE A UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTA OU LIVRE DE ERROS. NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, OS
SERVIÇOS SÃO PRESTADOS NO "ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME A
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DISPONIBILIDADE" PARA SEU USO, SEM GARANTIAS NEM CONDIÇÕES, SEJAM EXPRESSAS,
IMPLÍCITAS OU PREVISTAS EM LEI. NEM A HCWH, NEM A CISCO, NEM SEUS FORNECEDORES, SEUS
REVENDEDORES E SUAS AFILIADAS OFERECEM NENHUMA GARANTIA DE POSSIBILIDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, QUALIDADE SATISFATÓRIA,
USUFRUTO PACÍFICO OU NÃO VIOLAÇÃO. AS LEIS DE ALGUNS ESTADOS E PAÍSES NÃO PERMITEM A
EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS. CASO ESSAS LEIS SE APLIQUEM A VOCÊ, TODOS OS AVISOS
DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE (OU ALGUNS DELES) TALVEZ NÃO SE APLIQUEM A VOCÊ, E
VOCÊ PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.
Exclusão de garantias de links
Ao fornecer link a outros websites, nem a WCWH nem a Cisco garantem, aprovam ou endossam as
informações ou os produtos disponíveis nesses sites e organizações. Como nem a WCWH nem a Cisco
controlam tais sites e recursos (embora efetuemos todas as medidas possíveis para manter e atualizar esses
links), você reconhece e concorda que nem a WCWH nem a Cisco são responsáveis pela disponibilidade de
tais sites ou recursos externos. Além disso, assim que você for vinculado a outro site, você poderá estar sujeito
à política de privacidade e aos termos e condições aplicáveis do site externo.

12. Limitação de responsabilidade
VOCÊ CONCORDA QUE NEM A WCWH NEM A CISCO, NEM SEUS FORNECEDORES, SEUS
REVENDEDORES E SUAS AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ, OU OUTRAS PESSOAS,
POR QUALQUER DANO CONSEQUENCIAL, EXEMPLAR, INCIDENTAL, ESPECIAL OU PUNITIVO, OU
LUCRO CESSANTE OU DANOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OU DA INABILIDADE
EM FAZÊ-LO, MESMO SE A HCWH E/OU A CISCO TIVEREM SIDO AVISADAS SOBRE A POSSIBILIDADE
DE TAIS DANOS. VOCÊ CONCORDA QUE A RESPONSABILIDADE DA HCWH E/OU DA CISCO E DE SEUS
FORNECEDORES, SEUS REVENDEDORES E SUAS AFILIADAS PERANTE VOCÊ POR QUALQUER AÇÃO
SE LIMITARÁ AO VALOR PAGO POR VOCÊ À HCWH E/OU À CISCO PELOS SERVIÇOS NOS DOZE (12)
MESES ANTERIORES À OCORRÊNCIA OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE DERAM ORIGEM A ESSA AÇÃO,
MESMO QUE QUALQUER RECURSO NÃO CUMPRA SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. AS LEIS DE ALGUNS
ESTADOS E PAÍSES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO NEM A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR
INDENIZAÇÕES CONSEQUENTES. CASO ESSAS LEIS SE APLIQUEM A VOCÊ, TODAS AS EXCLUSÕES
E LIMITAÇÕES (OU ALGUNS DELES) TALVEZ NÃO SE APLIQUEM A VOCÊ, E VOCÊ PODERÁ TER
OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.
13. Alterações deste acordo
A HCWH e a Cisco poderão alterar os termos do presente Acordo e recomenda que você o examine
regularmente. Você pode examinar a versão mais recente deste Acordo no site:
https://www.gghhconnect.cisconetspace.com. Se houver uma alteração aos termos, o Acordo revisado será
publicado no link acima. Você concorda que, ao continuar utilizando os Serviços após a alteração deste
Acordo, você concorda com os termos alterados.
14. Outros termos jurídicos
14.1 Haverá situações em que, quando você usar os Serviços, também poderá utilizar um serviço ou adquirir
produtos fornecidos/prestados por outra pessoa física ou jurídica. Sua utilização desses outros serviços ou
bens pode estar sujeita a termos em separado entre você e a pessoa física ou jurídica em questão, e você
concorda que, no limite máximo permitido por lei, nem a HCWH nem a Cisco terão qualquer responsabilidade
ou obrigação relacionada a esses serviços ou bens.
14.2 Os nomes comerciais, marcas comerciais, marcas de serviço, logotipos e nomes de domínio de cada
parte são considerados suas respectivas "Marcas". Com relação às Marcas da HCWH e / ou da Cisco e às
Marcas de seus fornecedores, o proprietário da Marca mantém a propriedade e todos os direitos de
propriedade sobre todas as Marcas associadas ou exibidas com os Serviços. Você não pode enquadrar ou
utilizar técnica de enquadramento em nenhuma Marca da HCWH ou Marca da Cisco, ou informações
proprietárias (incluindo imagens, texto, layout de página, ou formulário) da HCWH ou da Cisco sem o
consentimento expresso por escrito da parte pertinente. Você não pode usar meta tags ou qualquer outro "texto
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oculto" utilizando as Marcas da HCWH ou Marcas da Cisco sem o consentimento expresso por escrito da parte
pertinente. Você manterá a propriedade de todos os direitos de propriedade, direitos autorais e todos os outros
direitos que já detém sobre suas Marcas.
14.3 Você concorda em cumprir todas as leis e normas referentes ao uso que fizer dos Serviços, inclusive,
entre outros: (a) com relação a informações de identificação pessoal enviadas ou recebidas por você, todas as
leis e normas de privacidade, (b) leis relativas à gravação de comunicações, inclusive, quando exigido, informar
todos os participantes de uma reunião ou evento gravado, que estejam utilizando os Serviços, que a reunião ou
o evento será gravada(o), ou que esses Conteúdos ou essas informações pessoais serão transferidos(as) para
fora do Espaço Econômico Europeu, e (c) as leis relativas à utilização de serviços de telefonia pela Internet
(VoIP). Você é responsável por garantir que tenha o direito de utilizar os Serviços em sua localidade, bem
como onde os participantes da reunião estiverem localizados. Você concorda que a utilização dos Serviços
e/ou Software está sujeita às leis e normas de controle de exportação dos Estados Unidos e locais. Você
declara não ser cidadão de um país sob embargo ou um usuário final proibido nos termos das leis, normas e
listas antiterrorismo ou de exportação pertinentes dos EUA. Você concorda em não exportar, reexportar,
desviar, transferir ou divulgar qualquer parte dos Serviços e/ou Software ou sites de Serviços, ou qualquer
informação ou material técnico relacionado, direta ou indiretamente, em violação às leis ou aos regulamentos
de exportação em vigor.
14.4 Este Acordo, incluindo os documentos referenciados neste Acordo, são o acordo integral com relação
aos Serviços e substitui completamente quaisquer acordos anteriores. A HCWH e/ou a Cisco pode transferir ou
delegar suas obrigações sob este Acordo, no todo ou em parte, sem seu consentimento prévio.
14.5 Nem a Cisco, nem a HCWH, nem você serão responsáveis pela falha de desempenho devido a motivos
além do seu controle, como, por exemplo, casos fortuitos, lides trabalhistas, escassez de materiais, atos de
terrorismo, ou a estabilidade ou disponibilidade da Internet ou de uma parte da Internet.
14.6 Você concorda que se a HCWH ou a Cisco não exercer ou aplicar nenhum direito ou recurso jurídico
que esteja contido este Acordo, isso não será considerado uma renúncia formal dos direitos da HCWH ou da
Cisco e que esses direitos e recursos ainda estarão disponíveis à HCWH e/ou à Cisco.
14.7 Se, por qualquer motivo, uma disposição deste Acordo for considerado inválido, as disposições
restantes permanecerão válidas e aplicáveis.
14.8 Este Acordo será regido pelas leis do estado da Califórnia sem consideração aos seus conflitos de
provisões de lei.
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