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Termeni si conditii de utilizare 

1. Introducere 

1.1 Acești termeni și condiții vor guverna utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. 

1.2 Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați acești termeni și condiții în totalitate; în consecință, 

dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau orice parte a acestor termeni și condiții, 

trebuie să nu utilizați site-ul nostru. 

1.3 Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, trimiteți orice material pe site-ul nostru sau folosiți oricare 

dintre serviciile oferite de site, vă vom cere să fie de acord in mod explicit la acești termeni și 

condiții. 

1.4 Trebuie sa aveti cel putin [18] ani pentru a utiliza site-ul nostru; prin utilizarea site-ul nostru sau 

prin acordul cu acești termeni și condiții, garantați pentru noi că aveti cel puțin [18] ani. 

1.5 Site-ul nostru foloseste cookie-uri; prin utilizarea site-ului nostru sau prin acordul cu acești 

termeni și condiții, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, în conformitate cu termenii 

politicii noastre de confidențialitate și politica cookie-urilor. 

2. Credit 

2.1 Acest document a fost creat folosind un șablon de la SEQ Legal (http://www.seqlegal.com). 

Trebuie să retineti creditul de mai sus. Folosirea acestui document fără credit este o încălcare a drepturilor 

de autor. Cu toate acestea, puteți achiziționa de la noi un document echivalent care nu include creditul. 

3. Notă privind drepturile de autor 

3.1 Drepturi de autor (c) 2016 CIS GAZ SA. 

3.2 Sub rezerva dispozițiilor explicite ai acestor termeni și condiții: 

(a) noi, împreună cu licențiatorii noștri, detinem și controlam toate drepturile de autor și alte 

drepturi de proprietate intelectuală în site-ul nostru și materialul de pe site-ul nostru; și 

(b) toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în site-ul nostru și 

materialul de pe site-ul nostru sunt rezervate. 

4. Licența de a utiliza site-ul 

4.1 Trebuie sa: 

(a) Vedeți paginile de pe site-ul nostru într-un browser web; 

(b) descărcați pagini de pe site-ul nostru pentru cache într-un browser web; 

http://www.seqlegal.com/
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(c) tipăriți paginile de pe site-ul nostru; 

(d) Sustrageti fișiere audio și video de pe site-ul nostru; și 

(e) utilizați serviciile noastre de pe site prin intermediul unui browser web, 

 sub rezerva celorlalte prevederi din acesti termeni și condiții. 

4.2 Cu excepția celor permise în mod expres în secțiunea 4.1 sau altor prevederi din acești termeni și 

condiții, nu trebuie să descărcați orice material de pe site-ul nostru sau sa salvați orice astfel de 

material in calculatorul dumneavoastră. 

4.3 Aveți dreptul să utilizați site-ul nostru pentru propriile scopuri personale și de afaceri, și nu 

trebuie să utilizați site-ul nostru pentru orice alte scopuri. 

4.4 Cu excepția celor permise în mod expres de acești termeni și condiții, nu trebuie să editați sau să 

modificați în alt mod orice material de pe site-ul nostru. 

4.5 Excepția cazului în care dețineți sau controlați drepturile relevante în material, nu trebuie: 

(a) sa publicati un material de pe site-ul nostru (inclusiv publicarea pe un alt site web); 

(b) vinde, închiria sau sub-licenția material de pe site-ul nostru; 

(c) arata orice material de pe site-ul nostru în public; 

(d) folosi material de pe site-ul nostru în scop comercial;  

sau 

(e) redistribui materialul de pe site-ul nostru. 

4.6 Prin derogare de la punctul 4.5, puteți distribui newsletter-ul nostru în format tipărit și electronic 

oricărei persoane. 

4.7 Ne rezervam dreptul sa restrictionam zonele din site sau chiar tot site-ul. 

5. Acordul pentru utilizare 

5.1 Nu trebuie sa: 

(a) utilizați site-ul nostru în nici un fel sau sa intreprindeti orice acțiune care cauzează sau 

poate cauza deteriorarea site-ul sau deteriorarea performanțelor, disponibilitatea și 

accesibilitatea site-ului; 

(b) utilizați site-ul nostru în orice mod care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în 

legătură cu orice scop sau activități ilicite, ilegale, frauduloase sau dăunătoare; 
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(c) utilizati site-ul nostru pentru a copia, stoca, gazdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau 

distribui orice material care constă în (sau este legat la) orice spyware, virus de computer, 

cal troian, vierme, keylogger, rootkit sau alt program de calculator rău intenționat; 

(d) să desfăsurati orice activități sistematice sau de colectare automată a datelor (inclusiv, 

fără a se limita la decopertarea, exploatare a datelor, extragerea datelor și recoltarea de 

date), sau în legătură cu site-ul nostru fara acordul nostru expres scris; 

(e) accesa sau altminteri interacționa cu site-ul nostru, folosind orice robot, spider sau alte 

mijloace automate, cu excepția cazului in care scopul este de a indexa motorul de 

căutare; 

(f) incalca directivele menționate în fișierul robots.txt pentru site-ul nostru; sau 

(g) folosi datele colectate de la site-ul nostru pentru orice activitate de marketing direct 

(inclusiv, fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing si direct 

mailing). 

[listă suplimentara] 

5.2 Nu trebuie să utilizați datele colectate de la site-ul nostru pentru a contacta persoane fizice, 

societăți sau alte persoane sau entități. 

5.3 Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului 

nostru, sau în legătură cu site-ul nostru, sunt adevarate, exacte, actuale, complete și nu induc în 

eroare. 

6. Înregistrare și conturi 

6.1 Pentru a fi eligibil pentru un cont pe site-ul nostru în conformitate cu prezenta secțiune 6, 

trebuie să fiti rezidenti sau sa locuiti în Regatul Unit. 

6.2 Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul nostru prin completarea și depunerea formularului 

de înregistrare a contului de pe site-ul nostru, și făcând clic pe link-ul de verificare din e-mail pe 

care site-ul vi-l va trimite. 

6.3 Nu trebuie să permiteti oricărei alte persoane să utilizeze contul dvs. pentru a accesa site-ul. 

6.4 Trebuie sa ne sesizati acest lucru, în scris, imediat dacă ați constientizat orice utilizare neautorizata 

a contului. 

6.5 Nu trebuie să utilizați contul oricărei alte persoane pentru a accesa site-ul, cu excepția cazului în 

care aveți permisiunea expresă a acelei persoane de a face acest lucru. 

7. Detaliile de conectare ale utilizatorului 

7.1 Daca va inregistrati cu un cont pe site-ul nostrum, o s ava furnizam un id si o parola. 
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7.2 ID-ul dvs. de utilizator nu trebuie să fie de natură să inducă în eroare și trebuie să respecte 

regulile de conținut prevăzute în secțiunea 10; nu trebuie să utilizați contul sau ID-ul de utilizator 

pentru sau în legătură cu impersonificarea oricărei persoane.  

7.3 Trebuie să vă păstrați parola confidențială. 

7.4 Trebuie sa ne sesizati acest lucru, în scris, imediat, dacă luați cunoștință de orice dezvăluire a 

parolei. 

7.5 Sunteți responsabil pentru orice activitate pe site-ul nostru care rezultă din orice eșec de a 

păstra confidențialitatea parolei, și poate fi considerată răspunzătoare pentru eventualele 

pierderi rezultate din aceasta. 

8. Anularea și suspendarea contului 

8.1 Am putea: 

(a) sa va suspendam contul; 

(b) sa va anulam contul; și / sau 

(c) sa va editam detaliile contului, 

 în orice moment, la discretia noastra, fara o notificare sau o explicație. 

8.2 Puteți anula contul de pe site-ul nostru folosind panoul de control al contului de pe site-ul web. 

9. Conținutul dvs.: Licență 

9.1 În acești termeni și condiții, "conținutul" înseamnă toate lucrările și materialele (inclusiv, fără a 

se limita la text, grafică, imagini, materiale audio, materiale video, materiale audio-vizuale, 

script-uri, software și fișiere) pe care ni le trimiteți pe site-ul nostru pentru depozitarea sau 

publicarea , procesarea sau transmiterea prin intermediul site-ului nostru. 

9.2 You grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, 

store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media OR 

reproduce, store and publish your content on and in relation to this website and any successor 

website OR reproduce, store and, with your specific consent, publish your content on and in 

relation to this website. 

9.3 You grant to us the right to sub-license the rights licensed under Section 9.2. 

9.4 You grant to us the right to bring an action for infringement of the rights licensed under Section 

9.2. 

9.5 You hereby waive all your moral rights in your content to the maximum extent permitted by 

applicable law; and you warrant and represent that all other moral rights in your content have 

been waived to the maximum extent permitted by applicable law. 
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9.6 Va puteti edita contul prin utilizarea functiei de editare disponibila pe site. 

9.7 Fara a crea prejudiciu celorlalte drepturi din acesti termini si conditii, daca incalcati orice 

prevedere in orice fel sau daca noi suspectam acest lucru va putem sterge contul. 

10. Your content: rules 

10.1 Declarați și garantați că conținutul dvs. se va conforma acestor termeni și condiții. 

10.2 Conținutul dvs. nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale niciunei 

persoane, și nu trebuie să fie de natură să dea naștere la acțiune legală împotriva oricărei 

persoane (în fiecare caz, în orice jurisdicție și conform oricărei legi aplicabile). 

10.3 Continutul dumneavoastra si utilizarea conținutului de către noi, în conformitate cu acești 

termeni și condiții, nu trebuie să: 

(a) să fie calomnios sau cu premeditare falsă; 

(b) fie obscen sau indecent; 

(c) sa incalce niciun drept de autor, drept moral, dreptul bazei de date, dreptul de marcă, 

desen sau model, chiar si în offline, sau un alt drept de proprietate intelectuală; 

(d) încalce nici un drept de încredere, dreptul la intimitate sau drept sub legislației privind 

protecția datelor; 

(e) constituie un aviz de neglijență sau să conțină nici o declarație neglijenta; 

(f) constituie o incitare la comiterea unei infracțiuni, instrucțiuni pentru comiterea unei 

infracțiuni sau promovarea activității infracționale; 

(g) fie la sfidarea oricărei instanțe, sau cu încălcarea oricărei hotărâri judecătorești; 

(h) sa instige la ură rasială sau religioasă sau discriminare a legislației; 

(i) să fie blasfemic; 

(j) sa incalce legislația oficială a secretelor; 

(k) sa incalce nici o obligație contractuală datorata oricărei persoane; 

(l) descrie violența într-o manieră explicită, grafică sau gratuită; 

(m) fie cu caracter pornografic, indecent, sugestiv sau continut sexual explicit; 

(n) să fie neadevarat, fals, inexact sau care induce în eroare; 

(o) consist of or contain any instructions, advice or other information which may be acted 

upon and could, if acted upon, cause illness, injury or death, or any other loss or damage; 
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(p) constituie spam; 

(q) fie ofensator, înșelător, fraudulos, amenintator, abuziv, de hărțuire, anti-social, 

amenintator, odios, discriminatoriu sau inflamator; sau 

(r) provoca supărare, neplăceri sau anxietate inutilă oricărei persoane. 

[listă suplimentara] 

11. Garanții limitate 

11.1 Noi nu garantam sau reprezentam: 

(a) caracterul complet sau acuratețea informațiilor publicate pe site-ul nostru; 

(b) că materialul de pe site-ul este actualizat în prezent; sau 

(c) că site-ul sau orice alt serviciu pe site va rămâne disponibil. 

11.2 Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau modifica unul sau toate serviciile site-ului nostru, 

precum și oprirea publicarii pe site , în orice moment, in mod unilateral, fara o notificare sau o 

explicație; și de a salva în măsura în care prevede în mod expres altfel în acești termeni și 

condiții, nu veți avea dreptul la nici o compensație sau altă plată la la oprirea sau modificarea 

oricăror servicii de pe site, sau dacă încetăm publicarea site-ului. 

11.3 În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și sub rezerva secțiunii 12.1, excludem toate 

reprezentările și garanțiile referitoare la subiectul acestor termeni și condiții, a site-ului și 

utilizarea site-ului nostru. 

12. Limitări și excluderi de răspundere 

12.1 Nicio prevedere a acestor termeni și condiții nu vor: 

(a) limita sau exclude nicio responsabilitate pentru deces sau vătămare corporală care 

rezultă din neglijență; 

(b) limita sau exclude nicio responsabilitate pentru fraudă sau înșelăciune frauduloasa; 

(c) limita orice datorii în orice mod care nu este permis în conformitate cu legislația în 

vigoare; sau 

(d) exclude orice datorii care nu pot fi excluse în conformitate cu legislația în vigoare. 

12.2 Limitările și excluderile de răspundere prevăzute în prezenta secțiune 12 și în altă parte, în acești 

termeni și condiții:  

(a) sunt supuse secțiunii 12.1; și 
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(b) guvernează toate datoriile care decurg din acești termeni și condiții sau în legătură cu 

obiectul acestor termeni și condiții, inclusiv responsabilitățile care decurg din contract, 

din fapte ilicite (inclusiv neglijenta), precum și pentru încălcarea obligației legale, cu 

excepția cazului în măsura în care prevede în mod expres altfel în acești termeni și 

condiții. 

12.3 În măsura în care site-ul nostru, precum și informațiile și serviciile de pe site sunt oferite gratuit, 

nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere sau daună de orice natură. 

12.4 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră în ceea ce privește eventualele pierderi rezultate 

din orice eveniment sau evenimente în afara controlului nostru rezonabil. 

12.5 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră în ceea ce privește orice pierderi de afaceri, 

inclusiv (fără a se limita la) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, utilizarea, 

producția, economii anticipate, afaceri, contracte, oportunități comerciale sau a fondului 

comercial. 

12.6 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru orice pierdere sau corupere a oricăror 

date, baze de date sau software. 

12.7 Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru orice pierderi speciale, indirecte sau 

subsecvente sau daune. 

12.8 You accept that we have an interest in limiting the personal liability of our officers and 

employees and, having regard to that interest, you acknowledge that we are a limited liability 

entity; you agree that you will not bring any claim personally against our officers or employees 

in respect of any losses you suffer in connection with the website or these terms and conditions 

(this will not, of course, limit or exclude the liability of the limited liability entity itself for the 

acts and omissions of our officers and employees). 

13. Nerespectarea acestor termeni și condiții 

13.1 Fara prejudiciul altor drepturi pe care le avem în conformitate cu acești termeni și condiții, în 

cazul în care încalcati acești termeni și condiții, în orice mod, sau dacă suspectăm în mod 

rezonabil că ați încălcat acești termeni și condiții, în orice mod, putem:  

(a) sa va trimitem unul sau mai multe avertismente oficiale; 

(b) sa va suspendam temporar accesul la site-ul nostru; 

(c) sa va interzicem permanent accesarea site-ului nostru; 

(d) sa va blocam computerul folosind adresa de IP de la accesarea site-ului nostru; 

(e) sa contactam furnizorii de servicii de internet și sa solicitam să va restrictioneze accesul la 

site-ul nostru; 
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(f) începe o acțiune în justiție împotriva ta, sau pentru încălcarea contractului ; și / sau 

(g) sa va suspendam sau șterge contul dvs. pe site-ul nostru. 

[listă suplimentara] 

13.2 În cazul în care va suspendam sau va interzicem sau va blocam accesul la site-ul nostru sau la o 

parte a site-ului, nu trebuie să luați măsuri pentru a eluda această suspendare sau de interdicție 

sau de blocare (inclusiv, fără a se limita la crearea și / sau folosind un alt cont). 

14. Variatie 

14.1 Este posibil sa revizuim acești termeni și condiții din când în când. 

14.2 Revizia termenilor si conditiilot se va aplica utilizatorilor site-ului de la data publicarii reviziei, 

and you hereby waive any right you may otherwise have to be notified of, or to consent to, 

revisions of these terms and conditions.] OR [We will give you written notice of any revision of 

these terms and conditions, and the revised terms and conditions will apply to the use of our 

website from the date that we give you such notice; if you do not agree to the revised terms and 

conditions, you must stop using our website. 

14.3 Dacă ați dat acordul în mod expres în acești termeni și condiții, vă vom solicita acordul expres la 

orice revizuire a acestor termeni și condiții; și dacă nu dati acordul expres pentru termenii și 

condițiile revizuite în termenul pe care il specificam, vom dezactiva sau șterge contul dvs. de pe 

site, și trebuie să vă opriți din utilizarea site-ului. 

15. Atribuire 

15.1 Sunteți de acord că putem atribui, transfera, sub-contracta sa avea de-a face cu drepturi și / sau 

obligațiile acestor termeni și condiții.  

15.2 Nu puteti fara consimtamantul nostrum sa transferati sau subcontractati orice drepturi si/sau 

obligatii sub acesti termini si conditii.  

16. Separabilitatea 

16.1 Daca o prevedere a acestor termeni și condiții este determinată de către orice instanță sau de 

altă autoritate competentă să fie ilegală și / sau inaplicabila, celelalte prevederi vor continua în 

vigoare. 

16.2 Daca orice prevedere ilegală și / sau inaplicabilă a acestor termeni și condiții ar fi legală sau 

executorie în cazul în care o parte din ea a fost ștearsa, acea parte va fi considerată eliminată, iar 

restul dispoziției va continua în vigoare.  

17. Drepturile terților 

17.1 Un contract sub acești termeni și condiții este în beneficiul nostru și in beneficiul 

dumneavoastră, și nu intenționează să beneficieze sau să fie executoriu de către o terță parte. 
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17.2 Exercitarea drepturilor părților în cadrul unui contract pe baza acestor termeni și condiții nu este 

supusă consimțământului unei terțe părți. 

18. Întregul acord 

18.1 Sub rezerva secțiunii 12.1, acești termeni și condiții, împreună cu politica noastră de 

confidențialitate și cookie-urile, constituie întregul acord între dumneavoastră și noi în legătură 

cu utilizarea de către dvs. a site-ului nostru și înlocuiește toate acordurile anterioare dintre 

dumneavoastra și noi în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului nostru. 

19. Legea aplicabilă și jurisdicția 

19.1 Acești termeni și condiții vor fi guvernati și interpretati în conformitate cu legislația engleză. 

19.2 Orice litigii legate de acești termeni și condiții sunt supuse jurisdicției exclusive sau neexclusive a 

tribunalelor din Anglia. 

20. Prezentări statutare și de reglementare 

20.1 Firma noastra este inregistrata la registrul comerțului; puteți găsi versiunea on-line a registrului 

la URL-ul urmator, iar numărul nostru de înregistrare este J26/838/1991 

20.2 Suntem obiectul unei scheme de autorizare, care este supravegheată de către autoritatea de 

supraveghere. 

20.3 Suntem înregistrati ca din titlu cu corpul profesional în Regatul Unit și sunt supuse unor reguli, 

care pot fi găsite la adresa URL. 

20.4 Subscriem la codul de conduită, care poate fi consultat în format electronic la URL-ul urmator. 

20.5 Numarul nostri VAT este [number]. 

21. Detalii 

21.1 Acest website este deținut și operat de [name]. 

21.2 Firma noastra este inregistrata în Anglia și Țara Galilor sub numărul de înregistrare [numărul], 

iar sediul nostru oficial este la [adresa]. 

21.3 Ne puteti contacta: 
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Termeni si conditii pentru site : note de redactare 

This is a free version of our standard website terms and conditions document. It is identical to that 

document, save that this version includes an SEQ legal credit.  In addition to the provisions that would 

typically be included in any set of website terms and conditions, this document includes provisions 

covering user accounts and user-generated content.  If your website does not feature user accounts or 

interactive features, you may wish to consider our website disclaimer document instead of these terms 

and conditions. 

Section 1: Introducere 

Section 1.2 

Element optional. 

Documentul completat trebuie să fie ușor accesibil pe site-ul web, cu un link de la fiecare pagină. 

Sectiunea 1.3 

Element optional. Isi vor da consimtamantul toti utilizatorii in termenii acestui document? 

În mod ideal, din punct de vedere juridic, toți utilizatorii ar fi fost rugati să fie de acord în mod expres 

termenii documentului. Cu toate acestea, în practică, consimțământul expres este mai rar de la 

vizitatorii site-ului ocazionali. Pe de altă parte, este ușor să se obțină consimțământul expres al 

utilizatorilor care se înscriu pe site sau să prezinte orice material pe site, de exemplu, făcând clic pe 

"Accept" pe o versiune electronică a documentului. Ar trebui să se păstreze dovezi cu privire la 

acceptarea termenilor documentului de către fiecare astfel de utilizator. 

 • În ce condiții vor fi utilizatori rugați să-și dea consimțământul în mod expres la termenii 

acestui document? 

Sectiunea 1.4 

Element optional. Există restricții de vârstă privind utilizarea site-ului? 

Utilizarea site-urilor de către minori poate fi problematică din punct de vedere legal. Există o serie de 

diferite probleme juridice. De exemplu, în conformitate cu legea engleză, contractele pot fi inaplicabile 

impotriva minorilor. O altă problemă se referă la protecția datelor. Legea protecției datelor impune 

sarcini suplimentare în ceea ce privește prelucrarea oricăror date cu caracter personal ale unui minor și 

date personale furnizate de către un minor. Efectele legii pot depinde de asemenea, dacă un site web 

este accesibil de către minori. În mod evident, includerea unei cerințe în termenii și condițiile pe care 

minorii să se abțină de la utilizarea unui site-ul este nici o garanție că acestea vor face acest lucru. În 

cazul în care site-ul dvs. este direcționat, sau care ar putea fi utilizat de către minori, vă recomandăm 

să solicitați consultanță juridică de specialitate. 

 •Care este vârsta minimă pentru utilizatorii site-ului? 
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Sectiunea 1.5 

Element opțional. Site-ul Web utilizează cookie-uri (inclusiv cookie-uri de sesiune și cookie-urile terță 

parte)? 

Includerea acestei declarații în documentele dvs. juridice ale site-ului web nu va indeplini cerințele 

confidențialității și comunicațiilor electronice (Directiva CE) din 2003 (astfel cum a fost modificată) 

privind consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Îndrumarea în ceea ce privește metodele de 

obținere a acestui consimțământ este inclusa pe site-ul web al Comisarului de Informare 

(http://www.ico.gov.uk). 

 Care este titlul documentului de pe site-ul care conține informații de cookie? 

Sectiunea 2: Credit 

Sectiunea: documente gratuite de avertisment de licențiere 

Element opțional. Cu toate că aveți nevoie sa pastrati creditul, ar trebui să eliminați avertismentul 

privind drepturile de autor inline din acest document înainte de utilizare. 

Sectiunea 3: Notă privind drepturile de autor 

Sectiunea 3.1 

 Care a fost anul primei publicari a materialului relevant privind drepturile de autor (pe 

intervalul de ani)? 

 Cine este principalul proprietar al drepturilor de autor ale site-ului? 

Sectiunea 4: Licența de a utiliza site-ul 

Domeniul de aplicare al licenței de a utiliza va varia în funcție de fiecare site. Luați în considerare cu 

atenție exact ceea ce utilizatorii ar trebui să li se permită să facă cu site-ul web al și materialul de pe 

site-ul dvs. 

Sectiunea 4.1 

 Vor fi publicate fișiere audio și / sau video pe site-ul web? 

 Va pune site-ul la dispoziție orice servicii dinamice pentru utilizatori? 

 Descrie serviciile site-ului în cauză. 

Sectiunea 4.2 

Element opțional. 

Sectiunea 4.3 

Element opțional. 

 In ce scopuri poate fi folosit site-ul? 
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Sectiunea 4.4 

Element opțional. 

Sectiunea 4.6 

Element opțional. Li se permite utilizatorilor sa distribuie orice conținut specific de pe site-ul web (de 

exemplu buletine informative)? 

 Ce tipuri de conținut sunt redistribuibile? 

 In ce format? 

 Catre cine sunt redistribuibile? 

Sectiunea 5: Acordul pentru utilizare 

Sectiunea 5.1 

 Ar trebui interzise interactiunile automate cu site-ul? 

 Va încorpora site-ul un fișier robots.txt? 

 Li se va interzice utilizatorilor folosirea site-ului pentru activitatea de marketing direct? 

Sectiunea 5.2 

Element optional. Ar trebui interzisa utilizarea datelor colectate de pe site-ul web pentru a contacta 

oamenii și întreprinderile? 

Sectiunea 5.3 

Element optional. 

 Ce standard de veridicitate, etc ar trebui să intalneasca utilizatorul inregistrat? 

Sectiunea 6: Înregistrare și conturi 

Sectiunea 6.1 

Element optional. Se aplica orice criterii de eligibilitate pentru contul de înregistrare? 

 Ce criterii de eligibilitate se aplica? 

Sectiunea 6.2 

 Cum se inregistreaza utilizatorii pe site? 

Sectiunea 6.3 

Element optional. Li se va permite utilizatorilor sa dezvaluie contul? 

Sectiunea 6.4 

Element optional. 
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Sectiunea 6.5 

Element optional. 

 • Li se permite utilizatorilor sa să folosească contul altei persoane pe site cu permisiunea 

celeilalte persoane? 

Sectiunea 7: User login details 

Sectiunea 7.1 

 Cum vor fi generate detaliile de logare? 

 • Ce acreditări de cont vor avea utilizatorii la crearea contului? 

Sectiunea 7.2 

Element optional. 

Sectiunea 7.3 

Element optional. 

Sectiunea 7.4 

Element optional. 

Sectiunea 7.5 

Element optional. 

Sectiunea 8: Anularea și suspendarea contului 

Sectiunea 8.1 

 • Care dintre aceste drepturi generale asupra conturilor de utilizator le are operatorul site-ului? 

Sectiunea 8.2 

 • Cum poate un utilizator anula contul său de pe site-ul web? 

Sectiunea 9: Conținutul dvs.: Licență 

Sectiunea 9.1 

 Definiti "your content". 

Sectiunea 9.2 

 Ce tip de licență acordă utilizatorii operatorului site-ul web? 

 What does the licence allow the website operator to do with user content? 
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Sectiunea 9.4 

Element optional. Ar trebui operatorul site-ului să ii fie acordat dreptul de a introduce o acțiune în ceea 

ce privește încălcările terțelor părți? 

Sectiunea 9.5 

Element optional. Ar trebui utilizatorii să fie rugați să renunțe la drepturile lor morale (cum ar fi dreptul 

de paternitate și dreptul de a se opune la tratament peiorativ) în conținutul pe care îl prezintă site-ul 

web? 

Sectiunea 9.6 

Element optional. utilizatorii pot edita propriile lor continuturi după ce au fost postate pe site? 

Sectiunea 10: Your content: rules 

Sectiunea 10.2 

Această interdicție generală împotriva conținutului ilegal de utilizator poate fi completată prin norme 

referitoare la anumite tipuri de ilegalitati, precum și interdicții asupra conținutului legal, dar nedorit. 

Sectiunea 10.3 

Element optional. 

 Doriti sa interziceti in mod expres publicarea de catre utilizatori a informatiilor referitoare la 

comiterea de ilegalitati si promovarea activitatilor ilegale? 

 Ar trebui interzisa ilustrarea violentei? 

 Ar trebui limitata ilustrarea violentei? 

 Ar trebui interzis materialul cu continut pornografic? 

 Ar trebui să fie interzise continuturile false, inexacte sau care induc în eroare? 

 Ar trebui să fie interzisă consultanta posibil periculoasă? 

 Ar trebui interzise spam-urile? 

 Ar trebui interzis materialul ofensiv? 

 Ar trebui interzis materialul care deranjeaza? 

Sectiunea 11: garanții limitate 

Sectiunea 11.1 

Element optional. 

Sectiunea 11.2 

Element optional. 
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Sectiunea 12: Limitări și excluderi de răspundere 

limitările contractuale și excluderi de răspundere sunt reglementate și controlate prin lege, iar 

instanțele pot exclude faptul că anumite limitări și excluderi de răspundere în contracte sunt imposibil 

de aplicat. Instanțele de judecată sunt în special de natură să intervină în cazul în care o parte dorește 

să se bazeze pe o limitare sau excludere a răspunderii în termenii săi și condițiile standard, dar, de 

asemenea, va interveni, uneori, în cazul în care un termen a fost negociat în mod individual. Instanțele 

de judecată pot cel mai probabil să pronunțe că dispozițiile excluzând răspunderea, față de cei care cu 

limitare a răspunderii, sunt imposibil de aplicat. În cazul în care există riscul ca orice limitare sau 

excludere a răspunderii va fi invalidă de către instanțele de judecată, această dispoziție ar trebui 

elaborată ca un termen independent și să fie numerotate separat de celelalte prevederi. Aceasta poate 

îmbunătăți șansele de unei limitări sau excluderi a răspunderii fiind considerată executorie în cazul în 

care partea care dorește să se bazeze pe ea a atras în mod special atenția celeilalte părți înainte ca 

contractul sa fie intrat in vigoare. Cu exceptia măsurii în care termenul relevant îndeplinește cerințele 

de rezonabilitate, astfel de contracte nu pot exclude sau limita răspunderea: (i) pentru neglijență (care 

include o încălcare a unei obligații contractuale exprese sau implicite de a avea grijă sau de a exercita 

îndemânare rezonabilă) (secțiunea 2 ( 2), UCTA); sau (ii) pentru denaturare (secțiunea 3, 

Misrepresentation Act 1967). În plus, daca un contract este reglementat de UCTA, iar una dintre părți 

se ocupă de termenii standard de afaceri, atunci cu excepția cazului în măsura în care termenul 

contractual relevant satisface cerințele de rezonabilitate cealaltă parte nu poate: (i) exclude sau să 

limita răspunderea în ceea ce privește o încălcare a contractului; sau (ii) pretinde să aibă dreptul de a 

face o performanță contractuală substanțial diferită de cea care era de așteptat, în mod rezonabil de la 

el; sau (iii) pretinde să aibă dreptul, în ceea ce privește totalitatea sau orice parte a obligațiilor sale 

contractuale, de a interpreta niciun fel de performanță contractuală, la toate (a se vedea secțiunea 3, 

UCTA). UCTA include diverse alte restricții, în special în cazul contractelor de vânzare de bunuri și 

contracte prin care posesia sau proprietatea asupra bunurilor trece. În cazul în care doriți să încercați a 

limita / exclude răspunderea pentru încălcările necugetate, deliberate, personale și / sau repudiator 

contractului, ar trebui să specificați acest lucru în legătură cu prevederea relevantă (de exemplu, 

utilizând următoarea formulare: "Limitările și exonerarea de răspundere în această clauză [numărul] se 

va aplica indiferent dacă sunt sau nu pasive în cauză ce decurge din orice comportament nesăbuit, în 

mod deliberat, personal și / sau repudiator sau încălcarea contractului "). În multe circumstanțe, cu 

toate acestea, instanțele vor găsi aceste tipuri de limitări și excluderi a fi imposibil de aplicat. Oarecum 

se aplică reguli diferite limitărilor de răspundere în cazul contractelor cu consumatorii, iar aceste 

dispoziții nu ar trebui să fie utilizate în legătură cu astfel de contracte. Aceste note orientative 

furnizează o imagine de ansamblu foarte incompletă și de bază a unui subiect complex. În consecință, 

ar trebui să luați consiliere juridică, dacă s-ar putea dori să se bazeze pe o limitare sau excludere a 

răspunderii. 

Sectiunea 12.1 

Nu ștergeți această dispoziție (cu excepția consultanței juridice). Fără această prevedere, limitările și 

excluderile de răspundere în documentul specific sunt mai susceptibile de a fi executorii. 
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Sectiunea 12.3 

Element optional. Doriți să încercați să excludeti orice responsabilitate pentru serviciile gratuite și 

informații? 

Acest tip de excludere este destul de comună, dar este puțin probabil să fie executorie în instanță. 

Section 12.5 

Element optional. 

Sectiunea 12.6 

Element optional. 

Sectiunea 12.7 

Element optional. 

"Pierdere consecvențială" are o semnificație specială în dreptul englez: înseamnă orice pierdere care, 

deși nu rezultă în mod natural în urma încălcării, a fost în mod specific în contemplarea părților, atunci 

când a fost încheiat contractul. 

Sectiunea 12.8 

Element optional. În cazul în care operatorul site-ului este o entitate cu răspundere limitată (de 

exemplu, o societate cu răspundere limitată), doriți să excludă în mod expres răspunderea din partea 

ofițerilor și angajaților? 

Sectiunea 13: Nerespectarea acestor termeni și condiții 

Sectiunea 13.1 

 Va vi posibila suspendarea sau stergerea contului? 

Sectiunea 13.2 

Element optional. 

 Doriți să specificați tipuri de acțiuni, care sunt interzise aici? 

 Detaliati tipurile de actiuni care sunt interzise. 

Sectiunea 14: Variatia 

Modificările documentelor juridice publicate pe un site nu vor fi, în general cu efect retroactiv și variații 

fără notificare și / sau acordul utilizatorilor relevanți pot fi ineficiente. 

Sectiunea 14.2 

 Vor utilizatorii site-ului notificati cu privire la modificările documentului? 
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Sectiunea 14.3 

Element optional. Utilizatorii înregistrați vor fi obligați să consimtă la variații? 

Sectiunea 17: Drepturile terților 

Element optional. 

Sectiunea 18: Întregul acord 

Sectiunea 18.1 

 Ce alte documente vor guverna utilizarea site-ului? 

Sectiunea 19: Law and jurisdiction 

Cu privire la întrebările din care legea guvernează un document și în cazul în care litigiile referitoare la 

document pot fi soluționate sunt două întrebări distincte. 

Sectiunea 19.1 

Acest document a fost elaborat pentru a se conforma cu legislația engleză, precum și prevederea legii 

care reglementează nu ar trebui să fie schimbate fără a obține consultanță de specialitate de la un 

avocat calificat în jurisdicția corespunzătoare. În unele circumstanțe, instanțele vor aplica prevederile 

legislației locale, cum ar fi dreptul concurenței locale sau legislația privind protecția consumatorilor, 

indiferent de o alegere a clauzei legii. 

Sectiunea 19.2 

În anumite circumstanțe, clauza dvs. de competență poate fi înlocuită către instanțele judecătorești. 

Sectiunea 20: dezvăluiri statutare și de reglementare 

Regulile Comertului Electronic (Directiva CE) din 2002 se aplică pe site sau este operatorul site-ului 

înregistrat pentru plata TVA-ului? 

Această secțiune poate fi eliminată în cazul în care operatorul site-ului nu este înregistrat pentru TVA și 

Regulile Comertului Electronic (Directiva CE) din 2002 nu se aplică. În general, aceste regulamente se 

vor aplica doar dacă un site web este în întregime non-comercial, și anume în cazul în care un site web 

nu ofera nici un fel de bunuri sau servicii și nu implică nicio remunerație (care include remunerația 

pentru efectuarea AdSense sau alte forme de publicitate). 

Sectiunea 20.1 

Element opțional. Este operatorul site-ului înregistrat într-un registru de comerț sau un registru 

similar, care este disponibil pentru public? 

Regulile Comerțului Electronic (Directiva CE) 2002 prevăd că dacă ești ", înregistrat într-un registru al 

comerțului sau un registru similar cu dispoziția publicului", trebuie să furnizeze "detalii privind registrul 
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în care este înscris prestatorul de servicii și numărul de înregistrare, sau echivalent mijloacelor de 

identificare în registrul respectiv ". 

 Care este numele Registrului? 

 La ce URL poate fi gasit? 

 Care este site-ul operatorului? 

Sectiunea 20.2 

Element optional. Este operatorul site-ului subiectul unui regim de autorizare (de exemplu, în 

conformitate cu legislația privind serviciile financiare)? 

Regulile Comertului Electronic Directiva CE) 2002 prevăd că "în cazul în care furnizarea serviciului este 

subiectul unui regim de autorizare" trebuie să furnizati "datele autorității de supraveghere 

competente". 

 Care este numele sistemului de autorizare al operatorului site-ului? 

 Ce autoritate supraveghează sistemul de autorizare? 

Sectiunea 20.3 

Element optional. Este furnizorul de servicii un membru al unei profesii reglementate (de exemplu, 

avocați)? 

Regulile Comerțului Electronic (Directiva CE) 2002 prevăd că, dacă "prestatorul de servicii exercită o 

profesie reglementată", acesta trebuie să furnizeze "(i) detaliile oricărui organism profesional sau o 

instituție similară cu care este înregistrat prestatorul de servicii; (ii) lui titlul profesional și statul 

membru în care a fost acordat acest titlu; (iii) o trimitere la normele profesionale aplicabile furnizorului 

de servicii în statul membru de stabilire și mijloacele de a le accesa ". 

 Care este titlul profesional al operatorului site-ului? 

 Care organism profesional reglementează operatorul site-ului? 

 În baza carei competențe a fost acordat titlul profesional? 

 Care este numele documentului care conține normele care reglementează profesia? 

 • La ce adresă URL pot fi găsite regulile? 

Sectiunea 20.4 

Element optional. Este operatorul site-ului abonat la orice coduri de conduită? 

Regulile Comertului Electronic Comerț (Directiva CE) 2002 prevăd că "un furnizor de servicii trebuie să 

indice la care Coduri de conduită relevante s-a abonat și să ofere informații cu privire la modul în care 

aceste coduri pot fi consultate electronic". 

 Să identifice codurile de conduită în cauză. 

 Unde pot fi vizualizate codurile? 
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Sectiunea 20.5 

Element optional. Este operatorul site-ului înregistrat pentru TVA? 

 Care este numărul de TVA al operatorului site-ului? 

Sectiunea 21: Detalii 

Element optional. 

Companiile trebuie să furnizeze numele lor corporative, numerele lor de înregistrare, locul lor de 

înregistrare și adresa sediului social pe site-urile lor (deși nu neapărat în acest document). comercianți 

individuali și parteneriatele care desfășoară o activitate în cadrul unui "nume comercial" (adică un 

nume care nu este numele comerciantului / numele partenerilor sau anumite alte clase specificate de 

nume) trebuie să facă anumite dezvăluiri pe site: (i) în cazul unui comerciant unic, numele persoanei; 

(Ii) în cazul unui parteneriat, numele fiecărui membru al parteneriatului; și (iii), în ambele cazuri, în 

raport cu fiecare persoană numită, o adresă la care notificarea sau a oricărui document legat în nici un 

fel de afaceri va fi eficientă. Toate site-urile care fac obiectul Regulilor privind comerțul electronic 

(Directiva CE) 2002 trebuie să furnizeze o adresă geografică (nu un număr de PO Box), precum și o 

adresă de e-mail. Toți operatorii site-ului care fac obiectul prestării de servicii din 2009 trebuie să 

furnizeze, de asemenea, un număr de telefon. 

Sectiunea 21.1 

 Care este numele companiei, parteneriatului, individului sau persoanei juridice care detine si 

administreaza site-ul? 

Sectiunea 21.2 

Element optional. Este persoana în cauză o societate? 

 În ce jurisdicție este societatea înregistrată? 

 Care este numărul de înregistrare al companiei sau echivalent? 

 Care este adresa înregistrată a companiei? 

Sectiunea 21.3 

Element optional. 

 Care este sediul central al persoanei în cauză sau sediul principal? 

Sectiunea 21.4 

Element optional. 

 Prin ce mijloace poate fi contactata persoana în cauză? 

 Care este adresa poștală a persoanei în cauză ? 

 Telefon. 
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 Adresa e-mail. 

 

 

 


