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Departamentul Resurse Umane

Politica de confidentialitate

Scop Aceasta Politica de Confidentialitate defineste modul în care Emiliano Vest  SRL,
colecteaza, stocheaza si utilizeaza datele dumneavoastra personale când accesati
sau  interactionati  cu  website-ul  www.emilianovest.ro  si  de  unde  obtinem  sau
colectam datele dumneavoastra sau din cadrul contractelor de servicii semante cu
un reprezentant al nostru in format electronic sau materializat pe suport scris.
Dorinta Emiliano Vest SRL este de a oferi cele mai bune servicii, cu respectarea
tuturor  dispozitiilor  legale  în  domeniul  protectiei  datelor  cu  caracter  personal,  cu
precadere  a  Regulamentului  General  privind  Protectia  Datelor  nr.  679/2016
(„GDPR”) si a principiilor enuntate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea si
transparenta; limitarea la scopul specific;  minimizarea datelor;  acuratetea datelor;
limitarea stocarii; integritate si confidentialitate; responsabilitate.

Aplicabila Intern si extern

Referinte Legea 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal  si  libera circulatie a acestordate,  Regulamentul  (UE)  2016/679
privind  protectia  persoanelor  fizice  in  ceea  ce  priveste  prelucrarea  datelor  cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

I. Rezumat  
Aceasta sectiune rezuma modul în care obtinem, stocam si utilizam datele dumneavoastra Acest sumar
are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidentialitate.
Operatorul de date: Emiliano Vest SRL.

Cum colectam sau obtinem informatii despre dumneavoastra:

1. Prin accesarea website-ului www.emilianovest.ro

2.  Prin abonarea la Newslettere sau prin semnarea unui contract de furnizare servicii sau produse

de catre Eminiano-Vest SRL ori a altui contract in relatie cu aceasta societate.
Colectam informatii despre modul în care utilizati serviciile noastre, cum ar fi tipurile de continut pe care
le vizualizati sau cu care interactionati, frecventa si durata activitatilor în scopul îmbuntatirii  acestora,
toate adunate pe platforma.
Când  accesati  website-ul  nostru,  unele  date  sunt  colectate  prin  intermediul  cookie-urilor  si  a  altor
tehnologii similare.
Ocazional si de la terti parti.
Ce informatii colectam când interactionati cu website-ul nostru www.emilianovest.ro:
– nume, ip, detalii de contact, informatii din cookie-uri, nformaíi despre dispozitivul utilizat (spre exemplu
tipul de dispozitiv si navigator web), informatii despre modul în care utilizati website-ul nostru (ce pagini
ati accesat), data/ora la care ati accesat website-ul nostru si pe ce ati dat click, locatia geografica de la
care ati accesat website-ul nostru (bazata pe adresa IP)
– numele companiei sau afacerii (daca este aplicabil), numarul de înregistrare TVA (daca este aplicabil),
introduceti orice informatii suplimentare pe care le colectati de la sau în legatura cu persoane fizice.
Cum colectam informatii despre dumneavoastra de la parti terte:
Prin intermediul aplicatiilor, site-urilor web si integrarilor de la terti, în cadrul serviciilor Emiliano Vest SRL.

http://www.emilianovest.ro/
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Când utilizati aplicatii, site-uri web sau alte servicii de la terti care folosesc sau sunt integrate în serviciile
noastre sau atunci cand semanti un contract in relatie cu societatea noastra si datele dumneavoastra
sunt inserate in respectivul contract.
Proprietar nou.
Daca se schimba dreptul de proprietate sau de control partial sau total asupra Serviciilor noastre si a
activelor asociate, este posibil sa transferam informatiile tale catre noul proprietar.
Oferirea de informatii catre parteneri si clienti terti.
Colaboram cu companii terte care ne ajuta sa furnizam si sa îmbunatatim Serviciile noastre, sau care
folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest  lucru întretine functionarea
companiilor noastre si ne da posibilitatea sa oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume.
Comerciantii, furnizorii de servicii si alti parteneri.
Transferam informatii catre comercianti, furnizori de servicii si alti parteneri pentru solutionarea de servicii
tehnice  de  infrastructura,  analizarea  modului  de  utilizare  a  serviciilor  noastre,  masurarea  eficientei
reclamelor si serviciilor noastre, furnizarea de asistenta pentru clienti, facilitarea platilor sau efectuarea
de sondaje si de cercetari academice.
Durata stocarii datelor dumneavoastra
Datele Personale vor fi utilizate doar pana la finalizarea procesului de recrutare, cel mult 6 luni de la
colectarea acestora, iar daca ati optat pentru includerea acestora in baza noastra de date, in oricare
dintre modalitatile de mai sus, le vom prelucra pana la momentul in care va veti retrage consimtamantul
in ceea ce priveste aceasta prelucrare, dar nu mai mult de 6 luni, de la colectarea datelor. (Vezi politica
de recrutare)
Daca Datele Personale vor fi necesare in scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest
scop, pe perioada impusa de dispozitiile  legale (5 ani de la inchiderea exercitiului financiar in cursul
caruia a avut loc ultima prelucrare).
Daca  Datele  Personale  sunt  necesare  in  scopul  apararii  unui  drept  al  nostru  in  fata  instantelor  de
judecata, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescriptie a dreptului la actiune sau pe
perioada derularii oricarui litigiu in fata instantelor de judecata.
La momentul interventiei oricareia dintre situatiile mentionate anterior, noi vom sterge Datele Personale
din baza noastra de date si vom lua masuri rezonabile pentru a solicita si clientilor nostri carora le-am
dezvaluit aceste Date Personale sa le stearga din baza lor de date.
Securizarea informatiilor dumneavoastra
Ne dorim ca informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti sa ramana la noi. De aceea, vom implementa
toate  masurile  tehnice  si  organizatorice  necesare  pentru  asigurarea  securitatii  acestora  impotriva
distrugerii accidentale, pierderii, divulgarii neautorizate. Personalul nostru este instruit in ceea ce priveste
modul in care trebuie sa gestioneze informatiile primite de la dumneavoastra, clientii si furnizorii nostri isi
asuma, la randul lor, obligatii de confidentialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate
incat sa previna, pe cat permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.
In ceea ce priveste web-site-ul nostru, exista masuri de securitate pentru serverele care gazduiesc web-
site-ul nostru, si care includ antivirus, firewall, control regulat al securitatii si scanari de securitate, testari
ale vulnerabilitatilor, sisteme de testare a intruziunilor.
Transferul datelor dumneavoastra în afara Spatiului Economic European
Mentionam faptul ca unii dintre clientii nostri pot fi din alte tari UE sau chiar din tari non UE, implicati in
procesul  de  recrutare,  si  carora  le  vom transmite,  pentru  derularea  procesului  de  recrutare,  Datele
Personale. In acest din urma caz, ne vom asigura ca vor fi semnate, inainte de transmiterea Datelor
Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securitatii Datelor Personale.
La Datele Personale pot avea acces in mod incidental, furnizorii de servicii de IT ai Emiliano Vest SRL
(gazduire  web-site,  mententanta  sisteme  informatice),  precum  si  furnizorii  altor  servicii  precum
consultanti juridici (in situatia aparitiei unor situatii litigioase), auditori sau colaboratori direct implicati in
proiectele de recrutare, insa in toate situatiile acestia vor avea acces temporar si/sau limitat numai la
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Datele Personale pe care le acceseaza in mod incidental si numai pentru perioada necesara furnizarii
serviciului respectiv. Toti furnizorii nostri trebuie sa respecte obligatiile de confidentialitate.
De asemenea, Emiliano Vest SRL poate pune Datele Personale la dispozitia Autoritatii de Supraveghere,
a instantelor de judecata, in cazul unor litigii, altor autoritati ale statului cu atributii de control, la solicitarea
acestora, ori de cate o dispozitie legala impune o astfel de dezvaluire, sau pentru apararea drepturilor si
intereselor noastre legitime.
Drepturile dumneavoastra asupra datelor personale.
Intrucat prelucram Date Personale ce va apartin, aveti, in raport cu Emiliano Vest SRL, mai multe drepturi
conferite de legislatia in domeniul protectiei datelor. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

- de a solicita Societatii acces la Datele Personale (in temeiul art. 15 din GDPR) si care presupune
dreptul de a obtine o confirmare din partea Societatii ca prelucreaza Date Personale ce va apar-
tin, precum si informatii cu privire la: scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii
acestora, perioada de stocare a acestora, existenta dreptului de a ne solicita rectificarea sau
stergerea Datelor Personale, restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de opozitie, a dreptului de
a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, daca exista un proces decizional
automatizat, respectiv daca sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrarii automate de date cu
caracter personal, daca datele sunt transferate catre tari terte si ce garantii au fost implementate
de catre noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;

- de a solicita reprezentantilor Emiliano Vest SRL  rectificarea, fara intarzieri nejustificate, a Datelor
Personale care nu mai corespund situatiei actuale, in temeiul art. 16 din GDPR; Emiliano Vest
SRL  va derula periodic actiuni de actualizare a bazelor de date, situatie in care veti putea primi
solicitari in acest sens. Insa, va rugam ca si dumneavoastra sa ne contactati imediat ce Datele
Personale pe care ni le-ati trimis s-au modificat pentru a face actualizarile necesare.

- acolo unde prelcurarea se bazeaza pe consimtamant, de a va retrage consimtamantul pe care ni
l-ati acordat pentru prelucrarea Datelor Personale si de a solicita stergerea acestora, cu mentiu-
nea ca retragerea consimtamantului nu va afectata legalitatea prelucrarii efectuata pe baza aces-
tui consimtamant, inainte de retragerea lui de catre dumneavoastra sau in alte cazuri prevazute
de art. 17 din GDPR;

- de a solicita restrictionarea prelucrarii  pana la efectuarea rectificarii  Datelor Personale sau, in
masura in care va opuneti prelucrarii, pana la momentul solutionarii acestei cereri SAU in alte ca-
zuri prevazute de art. 18 din GDPR;

- de a va opune prelucrarii Datelor Personale in scopul primirii de Newsletters, in temeiul art. 21
din GDPR;

- de a va adresa cu o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu ca-
racter personal sau instantelor de judecata;

- daca si in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale veti avea si dreptul la portabilitatea da-
telor.

Dreptul dumneavoastra de a obiecta fata de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.
Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum si pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile
dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa responsabilului nostru cu protectia datelor la adresa
de email  emilianovest@yahoo.com sau la adresa sediului Societatii.
Daca doriti sa anuntati stergerea datelor cu caracter personal sau doriti sa anuntati sa nu fie stocate sub
nici o forma în baza de date a Emiliano Vest SRL puteti transmite o solicitare pe adresa de email oficiala:
emilianovest@yahoo.com 

Politica de cookie-uri
Aceasta politica reglementeaza utilizarea cookie-urilor si stabileste temeiul legal al companiei Emiliano
Vest  SRL,  pentru  utilizarea cookie-urilor  si  tehnologiilor  similare  pe website sau pe sisteme care au



EMILIANO VEST SRL
CUI:RO 13728880, Nr.reg. com:J11/67/2001, Capital social: 3000 lei
Sediul: România, 327055, Com Buchin, Sat Buchin, Nr. 149
Tel/fax: 0255-513204/0255-513244, Mobil: 0740555576
 emilianovest@yahoo.com, www.emilianovest.ro, office@emilianovest.ro

    

legatura cu website-ul www.emilianovest.ro. Aceasta politica de cookie-uri este valabila începând cu data
de 30.05.2018 .
Modulele de cookie „esentiale” sunt plasate automat pe calculator, laptop sau orice dispozitiv ce poate
accesa sau actiona pe site-ul companiei. Informatiiaditionale despre  cookie-urile esentiale,  se gasesc în
sectiunea  de  mai  jos  intitulata  “Despre  cookie-uri”.  Informatii  despre  modul  în  care  este  oferit
consimtamântul pentru cookie-uri non-esentiale si alte tehnologii si despre modul cum se poate retrage
acest consimtamânt se gasesc in sectiunea de mai jos, intitulata “Cum se accepta sau se resping cookie-
urile”.

Cuprins
   Despre Cookies.
   Tipurile de cookie-uri utilizate.
   Cookie-uri esentiale.
   Cookie-uri non-esentiale.
   Cum se accepta sau resping cookie-urile.
Despre cookie-uri
Ce sunt cookie-urile?
Fisierele cookie sunt  fisiere text  mici  trimise de serverul  unui site web catre un navigator web (web
browser: IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk si apoi stocate acolo. Acestea pot fi
utilizate  cu scopuri  diferite,  cum ar  fi:  personalizarea site-ului  web in functie de nevoile  unui  anumit
utilizator, ajutarea unui utilizator sa navigheze pe site-ul web, îmbunatatirea calitatii site-ului web pentru
utilizator sau stocarea preferintelor utilizatorului si informatiilor de conectare.
Cookie-uri esentiale si neesentiale
Cookie-urile pot fi clasificate drept „esentiale” sau „neesentiale”.
Cookie-urile esentiale: prezinta una dintre urmatoarele doua caracteristici:

- sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicarii într-o retea; sau
- sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. site-ul nostru sau un serviciu de

pe site-ul nostru) solicitat de catre dumneavoastra
Cookie-uri neesentiale: Acestea nu se încadreaza în definitia cookie-urilor esentiale deoarece nu sunt
strict  necesare  pentru  functionarea  unui  site  sau  a  serviciilor  oferite  pe  acesta,  precum cookie-urile
utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web (cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile utilizate
pentru afisarea de reclame.
Cookie-uri de sesiune si persistente
Cookie-urile pot fi de doua tipuri: „de sesiune” si „persistente”, în functie de perioada de stocare dupa
plasarea lor în browserul dumneavoastra
Cookie-urile de sesiune: ramân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis. Acestea expira
când navigatorul web este inchis.
Cookie-urile persistente: expira la un punct fix în timp sau daca sunt sterse manual din navigatorul web.
Cum se accepta sau resping cookie-urile.
Va puteti gestiona setarile de Cookie din browserul pe care îl utilizati. Urmati instructiunile furnizate de
browser pentru a accepta, elimina sau respinge cookie-urile. Va rugam retineti  faptul ca, cookie-urile
noastre joaca un rol important în serviciul nostru. Daca decideti sa nu le acceptati, acest lucru ar putea
afecta disponibilitatea si functionalitatea unora dintre functiile noastre, care fac platforma noastra online
usor de utilizat si atractiva. De exemplu, atunci când dezactivati cookie-urile, este posibil sa fie nevoie sa
va conectati la fiecare vizita.
Puteti  accepta sau respinge unele  sau  toate  modulele  cookie  (de exemplu,  blocând toate  modulele
cookie ale partilor terte), ajustând setarile browserului. Modul de efectuarea a acestui lucru se gaseste
accesand urmatoarele link-uri pentru cele mai populare navigatoare Web:

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
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- Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-his-
tory-firefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History

- Microsoft Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-
cookie-files-in-internet-explorer

- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO
Pentru  a  sterge  cookie-urile  care  au fost  plasate  anterior  în  browser,  trebuie  selectata  optiunea  de
stergere a istoricului navigarii, asigurandu-va ca optiunea de stergere sau de stergere a cookie-urilor este
activata atunci când se face acest lucru.
Puteti  renunta  la  Google  Analytics,  instalând  extensia  pentru  browser  care  este  disponibila  aici:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

II. Termeni de utilizare  
Termenii de utilizare si toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii si
conditiile în care vi se permite sa utilizati site-ul nostru web www.emilianovest.ro.
Prin utilizarea website-ului nostru, sunteti de acord sa respectati acesti Termeni de utilizare. Termenii de
utlizare sunt valabili începând cu data de 30.05.2018
Cititi cu atentie acesti Termeni de Utilizare. Va recomandam sa imprimati o copie pentru a o adauga în
arhivele dumneavoastra, precum si copii  ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi
actualizata în timp. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteti de acord cu acesti Termeni de utilizare sau
nu doriti sa aderati la ei, trebuie sa nu accesati sau sa nu utilizati site-ul nostru.
 Cuprins
Detalii despre noi
Raspunderea  dumneavoastra  pentru  alte  persoane  care  acceseaza  website-ul  nostru  utilizând
dispozitivul sau conexiunea dumneavoastra la internet
Disponibilitatea website-ului nostru
Modificari pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare si alte documente
Detaliile contului dumneavoastra
Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru
Utilizari permise ale materialelor website-ului nostru
Utilizari interzise ale website-ului nostru
Link-uri catre website-ul nostru
Excluderi si limitari ale raspunderii
Despagubiri
Repudieri
Restrictii referitoare la varsta
Legea si jurisdictia în vigoare.

III. Detalii despre noi  
Emiliano Vest SRL cu sediul în: România, 327055, Com Buchin, Sat Buchin, Nr. 149, înmatriculata la
Registrul  Comertului  cu  nr  J11/67/2001,  Cod  de  înregistrare  fiscala  RO  13728880,  având  email:
emilianovest@yahoo.com opereaza website-ul: www.emilianovest.ro.

Responsabilitatea  dumneavoastra  fata  de  persoanele  care  acceseaza  website-ul  nostru  folosind
dispozitivul sau conexiunea dumneavoastra la internet.
Trebuie  sa  va asigurati  ca  orice persoana care acceseaza website-ul  nostru  de pe computerul  sau
dispozitivele dumneavoastra sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de
pe  computerul  sau  dispozitivele  dumneavoastra,  sau  care  utilizeaza  conexiunea  dumneavoastra  la
internet,  sunt  constiente de acesti  Termeni de utilizare si  de orice alt  document mentionat  în cadrul
acestor Termeni si ca aceste persoane sunt, de asemenea, de acord sa respecte acesti Termeni de

http://www.emilianovest.ro/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History
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utilizare. Daca, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu acesti Termeni de utilizare, ele
trebuie sa nu acceseze sau sa utilizeze website-ul nostru si nu trebuie sa le permiteti sa faca acest lucru.

IV. Disponibilitatea website-ului nostru.  
Nu garantam si nu oferim garantii ca:
Website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice locatie geografica;
    b) Accesul dumneavoastra pe site va fi continuu sau neîntrerupt;
    c) Website-ul va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele
etc.
Ne rezervam dreptul de a suspenda accesul în intregime sau partial la website din orice motiv, inclusiv
din motive comerciale sau operationale, cum ar fi îmbunatatirea aspectului sau functionalitatii website-
ului,  actualizarea de continut,  întretinerea periodica sau rezolvarea oricaror  probleme pe care le-am
putea întâmpina.
Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din Romania. Desi este posibila accesarea website-ului
din alte tari, nu facem nicio declaratie legata de conformarea website-ului nostru la cerintele legale în
vigoare din orice alta jurisdictie în afara de România.
Modificari pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare si alte documente.
Ne rezervam dreptul  de a actualiza periodic  acesti  Termeni de utilizare,  Politica  de confidentialitate,
Politica privind cookie-urile si orice alt document mentionat de oricare dintre acestea. Putem schimba
Termenii de Utilizare si alte documente pentru orice motiv, inclusiv ca sa:
(a) reflecte orice schimbari în modul în care ne desfasuram afacerea;
(b) luam în considerare orice modificari pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând, insa fara a ne
limita la, orice noi caracteristici sau functionalitati pe care le furnizam, orice ajustari ale mijloacelor prin
care va furnizam notificari sau orice modificari aduse continutului, scopului sau disponibilitatii site-ului
web;
(c) descriem cu exactitate activitatile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât sa fiti la curent
cu ultimele noastre practici;
(d) va informam despre orice schimbari în modul în care utilizam cookie-uri sau tehnologii similare de
colectare a informatiilor; sau
(e)  ne  asiguram  ca  documentatia  noastra  respecta  si  va  respecta  în  continuare  toate  legile,
reglementarile si îndrumarile actuale si viitoare aplicabile.
În cazul în care acest lucru este cerut de lege, va vom informa cu privire la orice modificare a acestor
Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se refera, prin publicarea unui anunt pe website
si/sau  prin  postarea  unei  versiuni  actualizate  a  acestor  Termeni  de  utilizare  sau  a  altor  astfel  de
documente pe site-ul nostru cu o noua data efectiva indicata la începutul acestora.
Daca alegeti sa continuati sa accesati website-ul nostru dupa ce ne-am actualizat Termenii de utilizare,
sunteti de acord sa respectati aceste versiuni actualizate. Veti fi notificat în prealabil asupra actualizarilor
efectuate. Acceptati, de asemenea, ca prin continuarea accesului la website-ul nostru dupa actualizarea
politicii  de  confidentialitate  si/sau  a  politicii  privind  cookie-urile,  practicile  stabilite  în  acele  politici
actualizate  se  vor  aplica  procesarii  datelor  dumneavoastra  si  utilizarii  cookie-urilor  si  tehnologiilor
similare.
Trebuie sa verificati acesti Termeni de utilizare si toate celelalte documente la care se refera acesta de
fiecare data când accesati website-ul nostru, pentru a ne asigura ca sunteti constient de termenii care se
aplica în acel moment.
Data  la  care  au fost  modificate  ultima data  acesti  Termeni  de  utilizare  si/sau  orice  alte  documente
(inclusiv politica noastra de confidentialitate si politica privind cookie-urile) este prezentata în partea de
sus a documentului respectiv sub denumirea de „data efectiva” a documentului.
Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.
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Toate marcile comerciale, marcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor si alte
drepturi de proprietate intelectuala de pe website-ul nostru si continutul sau sunt fie detinute de noi, fie
licentiate catre noi.  Toate aceste drepturi  sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuala din
Romania, iar toate drepturile sunt rezervatede catre noi. Orice utilizare a website-ului si a continutului
acestuia,  cu  exceptia  cazului  în  care  este  autorizata  în  mod  expres  în  acest  document,  este  strict
interzisa. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.
Marcile comerciale, marcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile si alte marci detinute de terti si
folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv „Marci terte”) pot fi
marci  ale proprietarilor lor,  care pot sau nu sa ne aprobe sau sa fie afiliati  cu sau legati  de noi.  Cu
exceptia cazului în care se prevede în mod expres în acesti Termeni de utilizare sau în termenii furnizati
de proprietarul unei marci terte, nici o afirmatie din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul
website-ului nostru nu poate fi interpretata ca acordând, prin deductie sau altele, orice licenta sau drept
de a utiliza oricare dintre marcile noastre sau oricare marca terta care este utilizata sau afisata pe site,
fara a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea
marcilor noastre.
Informatii si continuturi de pe site-ul nostru furnizate în baza unei relatii de independenta.
    a) Website-ul nostru este pus la dispozitie pentru a va oferi informatii generale despre noi, despre
afacerea noastra si despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul
nostru  disponibil  pentru  alte  scopuri,  cu  exceptia  cazurilor  prevazute  expres  în  acesti  Termeni  de
utilizare.
    b) Continutul site-ului nostru nu este conceput ca sfat. Nu trebuie sa va bazati pe niciun continut al
site-ului nostru în orice scop si trebuie sa cautati consultanta profesionala independenta înainte de a
decide sa va bazati orice actiune pe orice continut disponibil pe site-ul nostru.
    c) Nu oferim nicio garantie, expresa sau implicita, ca orice continut sau materiale disponibile pe site-ul
nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.
Utilizari permise ale materialelor website-ului nostru.
    a) Continutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat si necomercial. Puteti
sa  imprimati  sau  sa  distribuiti  continutul  de  pe  website-ul  nostru  în  scopuri  personale,  private  si
necomerciale, si puteti face pe ceilalti din cadrul organizatiei dumneavoastra constienti de continutul de
pe website-ul  nostru.  Nu puteti  extrage, reproduce sau distribui  continutul  website-ului  nostru în alte
scopuri fara consimtamântul nostru scris prealabil.
    b) Ori de câte ori imprimati, descarcati, distribuiti sau transmiteti continut de pe website-ul nostru altor
persoane, trebuie sa nu faceti nicio adaugire sau sa stergeti sau sa modificati textul de pe site-ul nostru,
trebuie sa nu modificati nicio imagine, în orice mod, sa nu eliminati niciun text însotitor de pe astfel de
imagini, materiale sau grafice si trebuie sa va asigurati ca tot continutul transmis unei parti terte este o
reprezentare exacta a continutului asa cum apare pe site-ul nostru.
    c)  Este  interzis  sa  utilizati  orice  tehnologie  de  extragere  sau  minare  a  datelor,  sau  orice  alte
instrumente similare ale tertilor pentru extragerea sau reproducerea oricaror date sau continut de pe site-
ul nostru fara consimtamântul nostru prealabil scris.
    d) Ori de câte ori transferati orice continut sau materiale de pe site-ul nostru catre oricine, trebuie sa ne
creditati ca autori ai unui astfel de continut sau materiale (sau alti autori, ori de câte ori au fost creditati de
noi) în momentul în care transmiteti acest continut sau materiale.
Utilizari interzise ale website-ului nostru.
    a) Este interzis sa reproduceti, sa duplicati, sa copiati sau sa revindeti orice parte a site-ului nostru sau
a vreunui continut de pe site-ul nostru, cu exceptia cazului în care acest lucru este permis în mod expres
în acesti Termeni de utilizare.
    b) Fara consimtamântul nostru prealabil scris, este interzis sa accesati, sa interveniti, sa distrugeti sau
sa perturbati în vreun fel:
– site-ul nostru sau orice parte componenta a acestuia,
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– sistemele noastre,
– orice hardware sau echipament sau oricare dintre retele pe care este gazduit site-ul nostru,
– orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica site-ul web sau pentru a va pune la
dispozitie site-ul
– sau orice hardware, echipament, retea, server, software sau tehnologie detinute sau operate de noi sau
de orice terta parte.
Trebuie sa utilizati  website-ul nostru numai în scopuri legale si în conformitate cu acesti Termeni de
utilizare. Este interzisa utilizarea website-ulului nostru:
a)  pentru  orice  scop  ilegal  sau  care  încalca  în  orice  fel  legile  sau  reglementarile  aplicabile,  locale,
nationale sau internationale;
 b) pentru orice scop fraudulos;
 c) pentru efectuarea oricarei publicitati nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializari directe sau
indirecte catre oricine prin orice mijloace;
(d) pentru încarcarea, gazduirea sau transmiterea de virusi, malware, adware, spyware, worms, Trojan
horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri daunatoare care ar putea afecta utilizarea
sau operarea site-ului nostru web, hardware-ului sau sistemelelor noastre
e) pentru comunicarea cu sau pentru vatamarea copiilor; sau
f) în orice mod sau pentru orice scop care încalca acesti Termeni de utilizare sau termenii oricarora dintre
documentele la care se refera acesti Termeni de utilizare.
g) Este interzisa transmiterea oricarei informatii despre dumneavoastra daca aveti sub 18 ani sau despre
oricare alta persoana care este:
- sub vârsta de 18 ani;
- daca au vârsta de 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu ati primit consimtamântul scris în prealabil de
a transmite informatii despre ele.
    h) Este interzis sa ne transmiteti  informatii  care sunt considerate „informatii  personale sensibile”.
„Informatii  personale sensibile” sunt informatii  despre dumneavoastra sau despre orice alta persoana
care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea
de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informatii care privesc sanatatea,
viata sexuala sau orientarea sexuala.
    i) Daca ne transmiteti în mod accidental sau intentionat astfel de informatii, va fi considerat ca v-ati dat
acordul prelucrarii acestor informatii pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general
privind protectia datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).
    Legaturi catre alte site-uri Web.
a) Link-uri cu continut sau site-uri terte pot aparea pe site-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili
pentru continutul oricaror website-uri accesibile prin intermediul oricarui link (link-uri) de pe site-ul nostru.
Orice continut de pe site-uri web ale unor parti terte este în afara controlului nostru si nu garantam ca un
astfel de continut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.
b) Orice website al unei parti terte accesibil printr-o legatura pe site-ul nostru poate colecta si procesa
informatiile dumneavoastra. Nu suntem raspunzatori pentru niciun fel de activitati de prelucrare a datelor
realizate de un site web tert care este legat de site-ul nostru si nu ne asumam raspundere cu privire la
aceste informatii. Trebuie sa verificati politica de confidentialitate a unei astfel de parte terta pentru a
stabili modul în care aceasta poate utiliza informatiile dumneavoastra înainte de a va decide sa utilizati
website-ul si caracteristicile sale.
   Link-uri catre site-ul nostru.
a) Este interzis sa publicati link-uri catre site-ul nostru pe alte website-uri detinute de dumneavoastra fara
consimtamântul nostru prealabil scris.
b) În cazul în care ati obtinut consimtamântul de a publica link-uri catre site-ul nostru:
– puteti  publica link-uri catre site-ul nostru pe alte website-uri detinute de dvs, cu conditia ca aceste
website-uri si utilizarea oricaror legaturi catre website-ul nostru sa respecte acesti Termeni de utilizare;
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– ori de câte ori publicati un link catre website-ul nostru pe orice alt site, sunteti de acord ca veti face
acest lucru într-o maniera adecvata si nu în vreun fel defaimator sau dispretuitor fata de noi, care poate
provoca prejudicii pentru noi sau afacerea noastra;
– este interzis sa publicati link-uri catre site-ul nostru pentru a sugera orice forma parteneriat, colaborare,
afiliere, relatie de afaceri, cu noi în cazul în care aceasta afiliere nu exista si în orice caz, în prealabil
trebuie obtinut un consimtamânt scris.
c) Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru în orice moment. În cazul în
care va retragem permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru si va informam despre acest
lucru, trebuie sa eliminati imediat orice link catre site-ul nostru.
VI. Excluderi si limitari ale raspunderii.
Nu ne limitam raspunderea fata de dumneavoastra în cazul în care ar fi ilegal sa facem acest lucru, de
exemplu, pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta noastra. În cazul în care legea
aplicabila nu permite ca toate limitele de raspundere de mai jos sa se aplice, limitarile se vor aplica numai
în masura maxima permisa de legea aplicabila.
In niciun cazi  si  sub nicio  circumstanta nu vom fi  (incluzand firmele mama,  subsidiarele,  afiliatele,
ofiterii, directorii, membrii, angajatii si agentii) responsabili fata de dumneavoastra pentru nicio pierdere,
paguba (fie ea directa, indirecta, punitiva, actuala, accidentala, speciala, sau altele, costuri, obligatii sau
penalitati, fie contractale, de prejudiciu, de incalcare a drepturilor prevazute de lege, sau altfel, prevazute
sau nu, in legatura sau cu privire la:
(a) utilizarea site-ului nostru;
(b) orice corupere sau pierdere de date;
(c) orice incapacitate de a accesa site-ul nostru, inclusiv, fara limitare la orice intreruperi, suspendari sau
retrageri ale site-ului nostru (oricare ar fi motivul);
(d) orice utilizare a oricarui continut sau materialde pe site-ul nostru, incluzand orice decizii ati facut pe
baza acetui continut sau material;
(e) orice pierdere de economii, profituri, vanzari, afaceri sau venituri;
(f) orice atingere a reputatiei;
(g) orice alte pierderi secundare, succesive sau indirecte.
Chiar  daca am fost  avertizati  de  posibilitatea unor astfel  de pierder  sau  daune,  fara  limitare,  veti  fi
responsabili pentru costurile de reparatii sau corectii in cazul unor astfel de pierderi, deteriorari, costuri,
cheltuieli sau penalitati.
Nu vom fi responsabili pentru nicio dauna care ar fi putu fi evitata prin urmarea sfatului nostru de a aplica
oactualizare oferita gratuit sau pentru daune care au fost cauzate de dumneavoastra din cauza refuzului
de a urma corect instructiunile de instalare sau de a avea cerintele minime recomandate de noi.
Sunteti de acord in mod explicit ca nu vom fi raspunzatori pentru niciun fel de continut sau comportament
defaimator, ofensator sau ilegal al vreunei parti terte si ca riscul de vatamare sau deteriorare a celor de
mai sus se bazeaza in intregime pe actiunile dumneavoastra.
Sunteti de acord ca in cazul in care vi se aduc daune sau pierderi din sau prin legatura cu actiunile sau
omisiunile noastre, acele daune nu vor constitui motiv valid pentru a bloca orice exploatare a website-
ului, serviciilor, proprietatilor, produselor sau oricarui alt continut detinut de noi.
In masura in care oricare dintre prevederile acestei  clauze (Excluderi  si limitari  ale raspunderii)  sunt
neaplicabile  ca  exludei  totale  de  raspundere,  acestea  vor  fi  interpretate  ca  limitari  ale  raspunderii,
limitand raspunderea noastra fata de dumneavoastra in cea mai mare masura permisa de lege.

V. Despagubiri  
Dumneavoastra (si de asemenea orice parte tertapentru care sau în numele careia gestionati un cont sau
o activitate pe website-ul nostru) sunteti de acord sa ne aparati (la cererea noastra), sa ne despagubiti
fata de orice revendicare, datorie, dauna, cheltuiala, inclusiv, si fara limitare la, onorariile  si costurile
legale, care rezulta din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre urmatoarele (inclusiv ca urmare a
activitatilor dumneavoastra directe pe website sau a celor efectuate în numele dumneavoastra):
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(a) încarcarea de material de catre dumneavoastra, accesarea sau utilizarea site-ului web;
(b) încalcarea sau presupusa încalcare a acestor Termeni de utilizare;
(c) încalcarea drepturilor tertilor, inclusiv, fara a se limita la, încalcarea a oricarui drept de proprietate
intelectuala, publicitate, confidentialitate, proprietate sau drept la o viata privata;
(d)  încalcarea  oricaror  legi,  reguli,  reglementari,  coduri,  statute,  ordonante  sau  ordine  ale  oricarei
autoritati  guvernamentale  si  cvasi-guvernamentale,  incluzând,  fara  limitare  la,  toate  autoritatile  de
reglementare, administrative si legislative; sau
(e) orice denaturare facuta de dumneavoastra a continutului website-ului
f) veti coopera pe deplin cand sunteti solicitat de noi în apararea oricarei reclamatii. Ne rezervam dreptul
de  a  ne  asuma  apararea  exclusiva  si  controlul  oricarei  chestiuni  supuse  despagubirii  de  catre
dumneavoastra

      VIII  . Repudieri
Website-ul nostru este furnizat in baza principiilor „exact cum a fost creat”, „cand este disponibil” si „cu
toate defectele aferente”. In masura in care acest lucru este permis de lege, nu facem nicio declaratie
sau garantie sau nicio confirmare de orice fel, expresa sau implicita, cu privire la:

(a) Serviciul;
(b)  continutul website-ului;
(c)  Continutul utilizatorilor; sau
(d) Securitatea asociata cu transmiterea de informatii catre website.

In plus, repudiem toate garantiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fara a se limita la, garantiile de
vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, de inexistenta a unei contrafaceri, de titlu, de integrare cu
orice sistem si de siguranta împotriva virusilor.
Nu reprezentam sau garantam faptul ca serviciile vor fi fara erori sau neîntrerupte, ca defectele vor fi
corectate  sau  ca  serviciul  sau  serverul  care  face  serviciul  disponibil  este  lipsit  de  componente
daunatoare, inclusiv, si  fara limitare la,  virusi.  nu facem nici o declaratie sau garantie ca informatiile
(inclusiv orice instructiuni) despre servicii sunt corecte, complete sau utile. acceptati faptul ca utilizarea
de catre  dumneavoastra  a website-ului  se realizeaza prin riscul  asumat  de catre  dumneavoastra  nu
garantam ca utilizarea de catre dumneavoastra a website-ului este legala în orice jurisdictie speciala si
repudiem în  mod expres astfel  de garantii.  anumite  jurisdictii  limiteaza sau  nu permit  renuntarea  la
garantii implicite sau la alte garantii, astfel încât excluderea de raspundere de mai sus nu vi se aplica în
masura în care legea respectiva este valabila pentru dumneavoastra si pentru acesti termeni de utilizare.
Prin accesarea sau utilizarea website-ului, reprezentati si confirmati faptul ca activitatile dumneavoastra
sunt legale în fiecare jurisdictie în care accesati sau utilizati acest serviciu.
Nu  sustinem nici  un  continut  de  pe  acest  site  si  în  mod  expres  negam orice  responsabilitate  sau
responsabilitate fata de orice persoana sau entitate pentru orice pierdere, dauna (reala, punitiva sau alt
tip de dauna), prejudiciu, revendicare, raspundere sau altele de orice natura bazata pe sau rezultata din
orice continut afisat pe acest site.
IX. Restrictii de vârsta privind utilizarea site-ului nostru.
Website-ul nostru si toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului web nu
sunt destinate utilizarii de catre persoane cu vârsta sub 18 ani.
Daca aveti vârsta sub 18 ani, trebuie sa nu utilizati site-ul nostru, sa achizitionati sau sa încercati sa
cumparati  vreunul  dintre  produsele  sau  serviciile  noastre  sau  sa  ne  furnizati  orice  informatii  despre
dumneavoastra sau despre oricine altcineva.
Nu prelucram intentionat date despre orice persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
    X. Legea si jurisdictia.
Acesti termeni de utilizare, toate documentele la care se refera si eventualele litigii aparute din sau în
legatura cu acestea sau orice alte documente la care se refera, fie contractuale sau necontractuale, vor fi
guvernate si interpretate în conformitate cu legea din românia.
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Instantele din românia au competenta exclusiva asupra oricarei reclamatii sau a litigiilor care decurg din
sau în legatura cu acesti termeni de utilizare si orice documente la care fac referire.


