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O uso do Serviço e qualquer oferta da Snowflake estão sujeitos a esta Política de Uso Aceitável. 

Os termos em letras maiúsculas têm o significado declarado no contrato aplicável entre o Cliente e a Snowflake. 

O cliente concorda em não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o Serviço para: 

1. armazenar, transmitir ou disponibilizar (a) conteúdo que seja infringente, difamatório, ilegal, ilícito ou que viole 

direitos de terceiros, (b) conteúdo ou tecnologia que prejudique, interfira ou limite a operação normal do Serviço 

ou ofertas da Snowflake, incluindo monitoramento de tráfego ou de dados, ou (c) vírus, malware, ou outro 

código malicioso; 

2. usos ilegais, ameaçadores ou ofensivos, ou para propósitos igualmente censuráveis, tais como propagar ódio 

ou violência ou causar danos a outros ou à nossa reputação; 

3. transacionar ou facilitar atividades relacionadas à apropriação indébita da identidade de outro indivíduo, 

incluindo, mas não se limitando a, informações de cartão de crédito e/ou credenciais de conta obtidas 

indevidamente; 

4. se envolver em atividades de mineração de criptomoeda ou similares, exceto se expressamente 

autorizado nos termos do Contrato; 

5. tentar obter acesso não autorizado ao Serviço ou a qualquer oferta da Snowflake ou a quaisquer sistemas 

relacionados, incluindo os das subcontratadas da Snowflake e de outros clientes ou usuários; 

6. permitir o acesso ou uso direto ou indireto do Serviço ou de quaisquer ofertas da Snowflake de forma que viole 

o Contrato ou o uso do Serviço ou quaisquer ofertas da Snowflake para acessar ou usar qualquer propriedade 

intelectual no Serviço ou relacionada ao Serviço ou quaisquer ofertas da Snowflake, exceto conforme permitido 

pelo Contrato; 

7. copiar o Serviço ou qualquer oferta da Snowflake, ou qualquer parte, recurso, função ou interface de usuário 



 

dos mesmos, exceto conforme expressamente permitido para o Software do Cliente nos termos do Contrato; 

ou 

8. construir produtos ou serviços similares ou competitivos. 

O Cliente pode realizar testes de referência do Serviço (cada um deles um "Teste"). Exceto com relação a Testes 

envolvendo Prévias, que não podem ser divulgados externamente, o Cliente pode divulgar externamente um Teste 

ou fazer com que os resultados de um Teste sejam divulgados externamente se este incluir como parte da 

divulgação todas as informações necessárias para replicar o Teste. 

Não obstante qualquer disposição em contrário no Contrato, no caso de qualquer conflito entre o Contrato e esta 

PUA, esta PUA deverá governar. Esta PUA pode ser atualizada pela Snowflake de tempos em tempos mediante 

aviso prévio razoável (que pode ser fornecido através do Serviço ou através da publicação de uma versão atualizada 

desta PUA). Qualquer violação desta PUA pode resultar na suspensão ou término do seu acesso e uso do Serviço 

ou de qualquer oferta da Snowflake. 


