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Política de Streaming de Áudio
O Streaming é uma forma de transmissão de áudio através de uma rede qualquer de
computadores, sem a necessidade de efetuar downloads do que se está vendo ou
ouvindo. No streaming a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as
repassa ao usuário.
No streaming as informações transferidas são um fluxo de dados de um servidor. O
decodificador é um player dedicado ou um plugin que funciona como parte de um
navegador da web. O servidor, o fluxo de informações e o decodificador trabalham juntos
para permitir que as pessoas ouçam às transmissões ao vivo ou pré-gravadas.
Os planos de streaming de áudio contratado entrará em vigor com no máximo 48 horas
após a confirmação do pagamento.
O uso dos programetes disponibilizados nos planos de streaming de áudio é de uso
exclusivo no auto DJ dos planos. Não podendo o cliente baixa-los para utilizar em sua
programação ao vivo ou em qualquer outro tipo de serviço ou transmissão.
A alteração do plano contratado pode ser feita a qualquer momento. A
deltaservers.com.br não cobrará nenhum valor adicional para mudança de um plano para
outro sempre que o usuário o solicitar, sendo cobrado o valor proporcional à alteração.

A deltaservers.com.br reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e uma vez notificado a
respeito, cancelar as contas de usuários que violem os direitos de propriedade intelectual
de terceiros ou violem outros direitos, assegurados pela legislação brasileira.
Todos os planos de web rádio da deltaservers.com.br contam com o AUTO DJ. O AUTO DJ
possui um espaço para armazenamento de arquivos de áudio para reprodução no AUTO
DJ. O tamanho do espaço de armazenamento do AUTO DJ é definido pelo plano
contratado e apenas arquivos no formato MP3 (.mp3) poderão ser enviados para este
armazenamento, não sendo permitido o envio de quaisquer outros arquivos.
A utilização deste espaço para armazenamento de outros formatos de arquivos ou
utilização de outras plataformas é proibida.
Qualquer arquivo que possua um formato diferente do especificado acima estará sujeito a
exclusão sem aviso prévio, sem qualquer possibilidade de backup ou restauração.

