Termeni și condiții
1. Definiții
a.

Organizator - S.C. Infinit Solutions S.R.L, persoana juridică română, având sediul social în Oraș
Voluntari, str. Câmpul Pipera nr.103G, Vila 1-Tarla 49, Jud. Ilfov și punct de lucru în București, Str.
Tăbliței nr. 4, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J23/913/2011, CIF RO 21496153, având conturi bancare RON:
RO02BRDE445SV78068624450 si EUR: RO76BRDE445SV78070054450 deschise la BRD, filiala
Triumf și RON: RO 35 RZBR 0000 0600 1235 8048 deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Ion Mihalache;

b.

Site – reprezintă website-ul aparținând Organizatorului, care se află la adresa
www.alegedistractia.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile
si produsele oferite / asigurate de către Organizator;

c.

Utilizator - reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care
a acceptat Termenii și Condițiile prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele
procesului de înregistrare;

2. Acceptarea expresă a Termenilor si Condițiilor
Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare. Accesul și utilizarea
acestui Site sunt supuse următorilor Termeni și Condiții precum și tuturor legilor si regulamentelor
aplicabile.
Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acești Termeni și Condiții și luați la
cunoștință că orice alte acorduri între Utilizator si Organizator sunt înlocuite prin prevederile prezenților
Termeni și Condiții.
Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii și Condițiile acestui Site, vă
rugăm să părăsiți acest Site.
3. Proprietatea asupra conținutului Site-ului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele si imaginile ("Conținut") sunt in
proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al Organizatorului cu excepția cazului in care nu este altfel
specificat.
Orice Conținut care constă într-o marca, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrata sau
neînregistrată a Organizatorului sau a partenerilor acestuia.
Este strict interzisa utilizarea oricărui Conținut, fără permisiunea expresă a proprietarului Conținutului.
4. Utilizarea Site-ului
Organizatorul acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
i.

Puteți descărcă Conținutul, însă doar pentru folosul personal si ne-comercial si cu condiția de a vă
conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate
intelectuală cuprinse în Conținut;

ii.

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate),
să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o
licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți
Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Organizatorului;

iii.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter
amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos,

instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja
un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspunderea
civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Organizatorul va coopera cu oricare dintre autoritățile
desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere
sau se ordonă Organizatorului să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau
transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
iv.

Este interzisă utilizarea de către Utilizatori a Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de
cerere/oferta cu caracter comercial.

5. Confidențialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a
dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite în
conformitate cu legislația și regulamentele puse în aplicare de statul Român în acest sens.
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site vor fi considerate ca
neconfidențiale și nu vor fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
6. Limitarea răspunderii organizatorului
Întregul conținutul al acestui Site poate fi modificat și este pus la dispoziția Utilizatorilor "așa cum se
regăsește" fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresa sau implicita.
Responsabilitatea utilizarea acestui Site revine in totalitate Utilizatorului. Organizatorul și societățile sale
afiliate sau partenerii acestuia, funcționarii, directorii, agenții sau orice alta parte implicată în conceperea,
producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură,
ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.
Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nici o dauna sau viruși care
ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui Site de către
Utilizatori, sau ca urmare a descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest
Site.
7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât
Organizatorul. Astfel de link-uri sunt furnizate Utilizatorului pentru a le folosi numai dacă dorește să
efectueze o atare accesare. Organizatorul nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și
condițiile de confidențialitate sau securitate si de funcționalitatea site-uri la care fac trimitere link-urile în
cauză.
Fără a se limita la cele mai sus menționate, Organizatorul își declină în mod special și expres orice
răspundere pentru situațiile în care aceste site-uri încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale unei
terțe părți, sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare, nu oferă o securitate adecvată, conțin
viruși sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licențioase sau calomnioase.
Dacă Utilizatorul intră prin intermediul unui link pe astfel de site-uri Utilizatorul își asumă personal orice risc
derivând dintr-o atare operațiune.
8. Revizuirea Termenilor și Condițiilor
Organizatorul poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască Termenii și Condițiile Siteului, inclusiv prin actualizarea acestora.

Utilizatorii sunt obligați să respecte oricare și toate astfel de revizuiri motiv pentru care Utilizatorii trebuie
să viziteze pagina conținând Termenii si Condițiile de utilizare a Site-ului în mod periodic pentru a lua la
cunoștință de Termenii si Condițiile de utilizare ale Site-ului în formă actualizată.
În situația în care Utilizatorii nu folosesc Site-ul cu respectarea prezenților Termeni și Condiții Organizatorul
va avea dreptul să sisteze utilizarea de către Utilizatorii în cauză a Site-ului.
În situația în care Organizatorul sistează utilizarea Site-ului pentru un Utilizator, acesta din urmă are
obligația să înceteze orice utilizare a site-ului si să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului
său.
9. Legea aplicabilă
Termeni și Condiții menționate sunt guvernate de legislația aplicabilă din Romania.
10. Instanțele competente
Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce
vor apărea din sau în legătura cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutului Site-ului sau în
cazul disputelor în care acești Termeni și Condiții și/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante în
cauză.
11. Politica de ”cookie-uri”
SITE-UL UTILIZEAZĂ COOKIE-URI
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii
despre plasarea, utilizarea și administrarea “cookie”-urilor utilizate de Site.
Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:
Acest website folosește cookie-uri proprii pentru a furniza Utilizatorilor o experiență mult mai buna de
navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului și livrării multiplelor
servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:
a)

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se
exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse;

b)

Cookie-urile oferă Operatorului un feedback valoros asupra modului de utilizare al Site-ului de către
Utilizator, astfel încât să îl poată face și mai eficient și mai accesibil pentru Utilizatori.

c)

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site pentru
a crea o experiență de navigare mai valoroasa, mai utila si mai plăcută;

d)

Îmbunătățesc eficienta publicității online.

Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”)
este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul
mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer,
Chrome) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa
informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Cookie-urile in sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe
cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume
(website-ul). Daca un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată
și reacționa în consecință. Cookie-urile asigura Utilizatorilor o experiență plăcută de navigare.
Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie - urile sunt administrate de web servere. Durata de viată a unui cookie poate varia semnificativ,
depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura
sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookieuri sunt reținute și refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente).
Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un Utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser
ului.
Aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protecția identității este foarte valoroasa și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este
indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in
mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, daca un atacator sau persoană
neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi
interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browser –ul se conectează la server
folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie - urilor pe servere. Daca un website nu solicită
browser - lui sa folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli
browser - ele in a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi
informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în
alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și
folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate
online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser
- ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookieurile, nu vei putea lasă comentarii.
Toate browser - ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc
de regula în “opțiuni” sau in meniul de “preferințe” al browser - ului tău.

