Termeni si conditii
TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI
https://fatiodeclaratiededragoste.ro/
Informatii despre site si utilizarea acestuia

1.1. Site-ul https://fatiodeclaratiededragoste.ro/, operat de SENSIBLU SRL, cu sediul in strada
Ciobanului nr 133, com. Mogosoaia, jud. Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare RO 9378655
si numar de ordine in Registrul Comertului J23/673/2007, prin administrator Andreea
Grigorescu, numit pe parcursul acestor Termeni si Conditii de utilizare „Site-ul”.
1.2. Accesul si utilizarea Site-ului sunt supuse reglementarilor legale aplicabile si acestor
termeni si conditii de utilizare, inclusiv oricaror politici sau alte conditii mentionate in
prezentul document si disponibile pe Site, conform modificarilor intervenite in decursul
timpului. Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii de utilizare cu atentie. Daca nu sunteti
de acord cu acestia, va rugam sa nu folositi Site-ul nostru. Daca veti continua sa utilizati Siteul nostru, vom considera ca ati acceptat acesti Termeni si Conditii de utilizare. Prin acceptarea
Termenilor si Conditiilor de utilizare, sunteti de acord sa respectati Termenii si Conditiile de
utilizare in versiunea publicata pe Site la momentul vizitei dvs.
1.3. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari in orice moment Site-ului si Termenilor si
Conditiilor de utilizare prin postarea pe Site, fara nici o alta notificare prealabila. Schimbarile
importante vor fi comunicate in maniera adecvata. Asigurati-va ca recititi Termenii si
Conditiile de utilizare in mod regulat deoarece daca accesati sau utilizati Site-ul se va considera
ca ati fost de acord cu termenii si conditiile de utilizare in versiunea publicata pe Site la
momentul vizitei Dvs.
1.4. Toate activitățile disponibile pe Site se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.
Prin accesarea activităților și facilităților disponibile pe Site, confirmați că aveți 18 ani
împliniți.
1.5. Societatea va garanteaza acces limitat pe Site si nu va confera dreptul de a descarca sau
de a modifica partial sau integral Site-ul, de a reproduce partial sau integral Site-ul, de a copia,
de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau
contrare intereselor Societatii fara acordul prealabil scris al acesteia. Totusi, puteti face
download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere.
1.6. Dreptul de a crea o legatura web – link – catre Site este limitat, neexclusiv si revocabil, si
este acordat atat timp cat nu aduce inconveniente de orice fel pentru Societate sau oricaruia
dintre partenerii nostri, numai dupa obtinerea in scris sau prin email a acordului nostru.
1.7. Nu este permisa intruziunea Site-ului prin introducerea cu buna stiinta de virusi sau alte
materiale daunatoare din punct de vedere tehnologic.
1.8. Putem face publicitate si organiza concursuri, jocuri, competitii sau extrageri cu premii pe
Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competitii, extrageri cu premii se vor aplica reguli
specifice, conform legislatiei in vigoare si Regulamentelor publicate pe site. Va rugam sa cititi
cu atentie regulile aplicabile la orice concurs, joc, competitie, extragere cu premii la care
participati deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competitie, extragere cu

premii se considera ca ati acceptat si ca respectati aceste reguli. Premiile primite conform celor
de mai sus, nu pot fi si nu vor fi returnate.
1.9. Site-ul nu va fi intotdeauna disponibil si poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe
principiul „asa cum este” si „asa cum este disponibil”, si in masura permisa de lege, fara
garantari, conditii sau garantii de orice fel.
Proprietatea Intelectuala
2.1. Intregul continut al site-ului– imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web,
scripturi, programe si alte date sunt proprietatea Societatii si sunt protejate de legislatia romana
in vigoare cu privire la protecția propeității intelectuale, inclusiv dar fără a se limita la drepturile
de autor si drepturile conexe. Folosirea fara acordul Societatii a oricaror elemente enumerate
susceptibile a fi protecjate, mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Se permite
folosirea site-ului https://fatiodeclaratiededragoste.ro/ numai in limitele metionate in prezentul
document.
2.2. Puteti utiliza continutul Site-ului doar pentru folosinta Dumneavoastra personala, iar
actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise
din partea Societatii:
- indepartarea insemnelor care identifica dreptul de autor al Societatii asupra continutului;
- modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si
participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea,
modificarea sau afisarea continutului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din
partea noastra;
- reproducerea sau stocarea continutului, integral ori trunchiat, precum si trimiterea acestui
continut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, daca scopul
acestei activitati este unul comercial direct ori indirect;
- inserarea de link-uri active însoțite ori nu de comentarii, către Site ori către secțiuni din cadrul
acestuia;
- asumarea oricărei calități raportate la Site ori la conținutul acestuia ori asocierea în orice mod
cu Site-ul, Societatea ori cu alt element susceptibil a fi proprietatea absolută a Societății;
2.3. Este interzisa orice utilizare a continutului Site-ului in alte scopuri decat cele permise
expres de prezentul document sau de legislatia in vigoare.
2.4. Prin încărcarea materialelor conținând imagini statice ori dinamice pe serverul care găzduiește
Site-ul în scopul publicării pe Site, vă exprimați acordul ca Societatea să prelucreze Imaginea –
reprezentând acea operă audio-vizuală constând într-una sau mai multe imagini statice ori dinamice,
prin includerea în materiale video brute și finite care pot fi utilizate în orice mediu care permite
comunicarea publică ori diseminarea acestora, acest Site, precum și canale de social media, cu titlu
gratuit, fără a avea nicio pretenţie de nicio natură cu privire la această autorizare.
De asemenea, prin încărcarea materialelor conținând imagini statice ori dinamice pe serverul care
găzduiește Site-ul în scopul publicării pe Site vă exprimați acordul ca de la data publicării Imaginii,
toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia să fie transferate către Societate,
nelimitat în timp și teritorial în limitele maxime admise de legislația aplicabilă în vigoare la data
realizării acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de transformare, modificare, dezvoltare sau

orice alte drepturi ce pot lua naștere din utilizarea acestora.
2.5 Conținutul fiecărui material încărcat (prin încărcat se va înțelege orice operațiune de transmitere
de date la distanță, de tipul upload, inclusiv dar fără a se limita la orice protocol de tipul FTP), nu intră
în sfera de responsabilitate a Societății, persoana care desfășoară operațiunea purtând întreaga
responsabilitate asupra operațiunii, conținutului, precum și asupra tuturor elementelor statice și
dinamice din cadrul acestuia.
Societatea nu va folosi sau înstrăina Imaginea în alte scopuri sau contexte decât cele menționate mai
sus.

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile catre alte site-uri, erori de functionare
4.1. Site-ul este gazduit de serverele unei terte firme. Societatea nu va putea fi facuta
responsabila pentru eventualele erori aparute pe site indiferent de motivele aparitiei lor, acestea
incluzand modificari ale site-ului, setari sau actualizari ale scripturilor programate. Societatea
nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru erorile aparute datorita folosirii anumitor browsere
pentru vizitarea Site-ului.
4.2. Anumite parti ale continutului publicat pe Site pot sa fie furnizate de terte persoane cu care
Scocietatea are relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul continutului Siteului pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte
persoane. Societatea nu este responsabila in nicio masura asupra continutului furnizat de terte
persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Societatea nu este
responsabila de continutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului
https://fatiodeclaratiededragoste.ro/.
4.3. Utilizati aceste site-uri ale tertelor parti pe propriul risc. Toti termenii si conditiile si
politicile site-urilor tertelor parti pe care le accesati vi se vor aplica in timp ce navigati pe aceste
site-uri si va recomandam sa verificati acei termeni si conditii.
Legea aplicabila
5.1. Orice litigiu care are ca obiect continutul Site-ului va fi solutionat de catre instantele
judecatoresti competente si va fi guvernat de legea romana.
Abonarea si dezabonarea la newsletter
Pentru informații în acest sens vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate disponibilă
aici.

