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Condições do programa Open Trusted Cloud 

Versão de 29 de abril de 2020 

Preâmbulo 

O programa Open Trusted Cloud (a seguir designado “o Programa”) da OVH SAS (a seguir designada 

“OVHcloud”) destina-se aos fornecedores de soluções SaaS e PaaS que trabalham no sentido de construir 

um ecossistema de soluções SaaS e PaaS alojadas na cloud aberta, reversível e de confiança da OVHcloud. 

No âmbito deste Programa, a OVHcloud propõe entregar um selo aos referidos fornecedores de soluções 

SaaS e PaaS (a seguir designados “os Participantes”), de forma a permitir que os clientes identifiquem os 

participantes do ecossistema Open Trusted Cloud e as suas respetivas soluções de confiança. 

 

Artigo 1º - Objeto 

As presentes condições (a seguir designadas “as Condições”) pretendem definir os critérios de obtenção 

e modalidades de utilização do Selo Open Trusted Cloud (a seguir designado “o Selo”). 

 

Artigo 2º - Condições de obtenção do Selo 

Para obter o Selo por parte da OVHcloud, o Participante deve cumprir as seguintes condições cumulativas: 

• Ser cliente e revender, pelo menos, um serviço proposto pela OVHcloud (cloud bare metal, cloud 
privada ou cloud pública);  

• Alojar uma solução SaaS ou PaaS na cloud da OVHcloud, num dos datacenters europeus da 
OVHcloud; 

• Ter contratado o suporte Business ou Enterprise da OVHcloud. 
 

Artigo 3º - Duração de utilização do Selo 

Sob reserva do cumprimento das condições cumulativas referidas no Artigo 2º acima, o Participante do 

Programa pode prevalecer-se da obtenção do Selo para uma duração indeterminada.  

 

 

Artigo 4º - Compromissos da OVHcloud 

A OVHcloud disponibiliza aos Participantes os meios de marketing listados abaixo para promover 
as soluções do Programa: 
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o Disponibilização de um kit de comunicação (logótipo, banners, descrição do 
programa, selo da solução); 

o Destaque das soluções dos Participantes no seu catálogo de soluções, visível nos 
websites europeus (descrição sintética das soluções, ligação de 
reencaminhamento para o site do Participante, casos de uso das soluções online); 

o Integração das soluções do Programa na apresentação das soluções parceiras e 
promoção destas soluções pelas nossas equipas de venda;  

o Campanhas de ativação de marketing e de comunicação orientadas das soluções 
que participam ao Programa (a critério da OVHcloud); 

 
A OVHcloud oferece as seguintes garantias às soluções alojadas nas suas infraestruturas: 

o A escolha da localização para o armazenamento e o tratamento dos dados, de 
acordo com as legislações locais; 

o O cumprimento do “código de conduta” europeu CISPE sobre a proteção de 
dados; 

o O cumprimento do “código de conduta” sobre a reversibilidade dos dados 
concedidos pela Comissão Europeia (SWIPO IaaS); 

o Certificações HDS, PCI DSS, SOC1 em função das infraestruturas, caso seja 
necessário, e em breve uma certificação SecNumCloud. 

 
 
Artigo 5º - Compromissos dos Participantes do Programa 

• Comunicar sobre a adesão ao Programa e a obtenção do Selo; 

• Divulgar o Programa nos seus ativos digitais; 
• Ser embaixador deste Programa assegurando a sua promoção.  

Para este efeito, o Participante está autorizado a reproduzir o logótipo Open Trusted Cloud em 

todos os suportes de comunicação utilizados para promover o referido Programa, durante toda 

a duração da utilização do Selo. 

 

Artigo 6º - Não exclusividade 

Não é exigida qualquer exclusividade entre os Participantes do Programa e a OVHcloud. 

 

 

Artigo 7º - Caráter pessoal do Selo 

A autorização para utilizar o Selo é estritamente pessoal. Não pode ser cedida ou transmitida pelo 

Participante, seja por que meio for.  

Uma alteração de controlo, direto ou indireto, do Participante implica a perda de pleno direito do Selo, 

salvo disposição em contrário por escrito por parte da OVHcloud. 
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Artigo 8º - Auditoria  

A OVHcloud está autorizada a tomar as medidas destinadas ao controlo do cumprimento das condições e 

obrigações estabelecidas nas presentes Condições.  

 

Artigo 9º - Suspensão e revogação do Selo – Sanção 

O direito de utilizar o Selo cessa de pleno direito (1) quando o Participante deixa de cumprir as condições 

de obtenção do Selo listadas no “Artigo 2º - Condições de obtenção do Selo” e/ou (2) em caso de falta de 

pagamento pelo Participante dos montantes devidos à OVHcloud ao abrigo das encomendas em vigor. 

A revogação do direito de utilização do Selo implica a obrigação imediata para o Participante de cessar 

qualquer utilização do Selo e de retirar qualquer referência ao Selo no conjunto dos seus produtos e 

suportes promocionais. 

O Participante não poderá requerer qualquer indemnização pela revogação da autorização de utilização 

do Selo. 

A utilização não conforme com as presentes Condições e/ou a continuação da utilização do Selo apesar 

da notificação de revogação emitida pela OVHcloud por qualquer meio constituem danos para os quais a 

OVHcloud poderá obter uma reparação junto dos tribunais competentes. 

 

Artigo 10º - Rescisão 

As presentes Condições poderão ser rescindidas pela OVHcloud ou pelo Participante, de pleno direito, a 

qualquer momento com um aviso prévio de sessenta (60) dias, por notificação escrita.  

Importa salientar que a rescisão destas Condições, por qualquer razão, não constituirá enquanto tal a 

rescisão das encomendas em vigor no momento da rescisão: apenas põe termo à participação do 

Participante ao Programa. 

 

 

Artigo 11º - Direito aplicável  

As presentes Condições estão sujeitas à lei francesa, independentemente do local de utilização do Selo 

pelo Participante. 

 

Artigo 12º - Tribunais competentes  

O Tribunal de Comércio de Paris tem competência exclusiva para decidir sobre todos os litígios que surjam 

entre a OVHcloud e o Participante relativamente às Condições.  
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Rubrique todas as páginas e assine abaixo: 

 

Data: 

Empresa: 

Nome e cargo do signatário: 

Carimbo da empresa: 

 

 


