Conventia de Abonare Adnaliser.ro
VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEASTA CONVENTIE PRIVIND
CONDITIILE DE FURNIZARE SI UTILIZARE A SERVICIILOR TRADEADS
("CONVENTIA") INAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE OFERITE DE TRADEADS
INTERACTIVE S.R.L. DENUMITA IN CONTINUARE "COMPANIA". APASAND
BUTONUL "ACCEPT" DIN PAGINA DE CREARE A CONTULUI, SUNTETI DE
ACORD SA VA SUPUNETI ÎN ÎNTREGIME TERMENILOR SI CONDITIILOR
ACESTEI CONVENTII. ORICE UTILIZARE DE CATRE DVS. A ORICAROR
SERVICII OFERITE DE COMPANIE SEMNIFICA ACCEPTAREA DE CATRE DVS.,
IN INTREGIME, A TUTUROR PREVEDERILOR CONVENTIEI SI INCHEIEREA
UNUI CONTRACT IN ACEST SENS INTRE DVS. SI COMPANIE.
IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI DE ACORD CU TOTI TERMENII SI CONDITIILE
ACESTEI CONVENTII, NU APASATI BUTONUL „ACCEPT” DIN PAGINA DE
CREARE A CONTULUI, SI NU VETI AVEA NICIUN DREPT SA UTILIZATI
SERVICIILE OFERITE DE COMPANIE.
ACCEPTAREA CONVENTIEI ESTE CONDITIONATA IN MOD EXPRES DE
ACORDUL PE CARE VI-L DATI FATA DE TOTI TERMENII SI CONDITIILE
ACESTEI CONVENTII, CU EXCLUDEREA EXPRESA A ORICAROR ALTI
TERMENI SI CONDITII. AVÂND ÎN VEDERE CA ACESTI TERMENI SI CONDITII
SUNT CONSIDERATE DE CATRE COMPANIE OFERTA DE CONTRACTARE,
ACCEPTAREA OFERTEI ESTE EXPRES LIMITATA LA ACESTI TERMENI SI
CONDITII.
CONVENTIA
privind termenii si conditiile
de furnizare si utilizare a serviciului Adnaliser.ro

Pagina web disponibila la adresa www.adnaliser.ro si toate paginile web aferente, cum ar fi
sectiunile paginii web mentionate (denumite în prezenta conventie "Site-ul"), cu exceptia celor
indicate diferit, precum si toate serviciile oferite de Companie prin intermediul Site-ului
(denumite în prezenta conventie "Serviciile"), sunt detinute si operate de Companie si accesate
de dvs. in urmatorii termeni si conditii:
1. Accesarea Serviciilor:
1.1. Compania furnizeaza anumite servicii in legatura cu masurarea eficientei campaniilor online
si ofera posibilitatea Advertiserilor de a vizualiza rapoarte cu statisticile campaniilor prin
intermediul Serviciilor, potrivit prevederilor prezentei Conventii si explicatiilor oferite pe Site.

1.2. Compania poate modifica, suspenda sau intrerupe in orice moment furnizarea Serviciilor
si/sau accesul Advertiserului la ele, in intregime sau in parte, inclusiv disponibilitatea oricarui
element in legatura cu Serviciile, precum si orice caracteristici, materiale publicitare, Advertiseri
sau continut, dar fara a se limita la acestea, fara nicio notificare. Compania isi rezerva dreptul, ca
potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod, sa refuze
acordarea accesului la Servicii oricarei persoane, in orice moment.
1.3. Potrivit prezentei Conventii, urmatorii termeni au intelesul redat mai jos: (a) "Advertiser"
inseamna orice persoana fizica sau juriridica care plateste pentru publicitate online si utilizeaza
Serviciile/acceseaza Site-ul; (b) "Utilizator"inseamna orice persoana, inclusiv dvs., care
utilizeaza Serviciile/acceseaza Site-ul.
1.4. In cazul in care Advertiserul este o persoana fizica, acesta certifica Companiei ca are cel
putin 18 ani, prin simpla acceptare a prezentei Conventii. Advertiserul certifica, de asemenea,
prin simpla acceptare a prezentei Conventii, ca potrivit prevederilor legale in materie are dreptul
sa utilizeze Serviciile si sa acceseze Site-ul si isi asuma responsabilitatea completa pentru
alegerea si utilizarea Serviciilor.
2. Modificarea Conventiei:
2.1. Compania isi rezerva dreptul sa modifice orice prevedere din aceasta Conventie, in orice
moment, potrivit propriei sale optiuni discretionare si fara a fi obligata sa justifice in vreun mod,
prin postarea unui anunt pe Site, sau prin transmiterea unei informari via e-mail sau prin posta.
Utilizarea in continuare a Serviciilor de catre Advertiser, ulterior postarii anuntului pe Site sau
transmiterii informarii, constituie o acceptare deplina si neconditionata de catre Advertiserul a
respectivelor modificari la Conventie.
3. Implementarea
3.1. Utilizatorul este de acord sa se conformeze in intregime specificatiilor tehnice decise de
catre Companie pentru furnizarea Serviciilor, inclusiv cele privind afisarea corecta a materialelor
publicitare in conexiune cu Serviciile, dar fara a se limita la acestea. In consecinta, Utilizatorul
are obligatia de a nu modifica in niciun mod oricare dintre aceste specificatii tehnice, inclusiv
codurile JavaScript sau alte programe sau coduri furnizate de Companie catre Utilizator in orice
mod, dar fara a se limita la acestea, si sa mentina in intregime aceste specificatii tehnice pentru
intreaga durata in care utilizeaza Serviciile si / sau acceseaza Site-ul.
4. Comunicarea exclusiva cu Compania
4.1. Utilizatorul este de acord sa raporteze direct Companiei, indiferent de caz, in toate situatiile
in care exista orice probleme ivite in utilizarea de catre Utilizator a Serviciilor si/sau Site-ului.
5. Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal
5.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice, Compania are obligatia de a administra in conditii de
siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va
informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Companiei sunt prelucrate in
scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale
pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Companie a
serviciilor pe internet, a serviciilor avand ca scop reclama, marketing si publicitate, precum si
servicii de comunicatii electronice. Utilizatorii nu sunt obligati sa furnizeze datele lor personale
in scopul mentionat mai sus. Refuzul Utilizatorilor de a furniza datele lor personale determina
imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Companie. Informatiile inregistrate sunt
destinate utilizarii de catre Companie si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: alte
persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Companiei si parteneri
contractuali ai Companiei pentru realizarea scopului mentionat mai sus. Acceptarea Conventiei
de catre Utilizatori si accesarea in continuare a Site-ului inseamna consimtamantul expres dat de
catre Utilizatori pentru prelucrarea si dezvaluirea catre terti de catre Companie a datelor cu
caracter personal potrivit conditiilor din prezenta nota de informare si in limitele prevederilor
legale.
5.2. Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele date personale ale sale pentru a-si
crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Companie. In momentul
crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre
produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea casutei corespunzatoare pe
pagina de creare a contului.
5.3. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de
interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se
adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il
priveste si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor
personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa
Serviciul oferit de catre Companie. Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate
face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Companiei: S.C.
Tradeads Interactive S.R.L., cu sediul in Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building etaj 5,
sector 2, Bucuresti, 021901, inmatriculata la Registrul Comertuluisub nr. J40/2362/1999, cod
unic de inregistrare 11740039 sau la adresa de e-mail: suport@adnaliser.ro.
5.4. Prin acceptarea Conventiei Utilizatorii sunt de acord cu respectarea si indeplinirea de catre
Companie a tuturor obligatiilor legale cu privire la transferul datelor cu caracter personal la orice
alta entitate.
5.5. Daca unele din datele despre Utilizatori sunt incorecte, respectivii Utilizatori sunt rugati sa
informeze Compania cat mai curand posibil.
5.6. Compania a solicitat inregistrarea ca operator de date cu caracter personal in registrul de
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

6. Utilizarea Continutului
6.1. Site-ul si intreg continutul sau sunt protejate de prevederile legislatiei române cu privire la
dreptul de autor si drepturile conexe, si sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori
cu prilejul utilizarii Serviciilor si/sau accesarii Site-ului, putand fi utilizate cu autorizarea
Companiei numai in stricta concordanta cu prevederile acestei Conventii.
6.2. Constituie continut al Site-ului (denumit in continuare "Continut") toate si orice materiale
afisate pe Site sau accesibile prin intermediul Site-ului sau Serviciilor, inclusiv texte, grafica,
articole, fotografii, imagini, ilustratii, clipuri audio si video, programe software si baze de date
utilizate pentru derularea Serviciilor, dar fara a se limita la acestea. Termenul de "Continut"
include în mod special si orice forma de publicitate sau orice alte materiale puse la dispozitie sau
comunicate de catre orice Publisher, si orice pagina de Internet sau alt continut publicat de
oricare Publisher.
6.3. Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor
si drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la orice Continut accesat
in legatura cu Serviciile. Utilizatorul intelege si accepta ca in cazul utilizarii oricaruia dintre
Servicii pentru a contribui la sau a crea Continut, Companiei ii este acordat in consecinta dreptul,
neexclusiv si transferabil, pe toate teritoriile, fara niciun fel de remuneratii sau costuri
suplimentare, de a exploata un asemenea Continut (inclusiv toate drepturile de autor si toate
drepturile conexe) si de a permite aceasta si Utilizatorilor.
7. Limitari si obligatii privind Serviciile
7.1. Utilizatorii (indiferent ca sunt persoana fizica / juridica) declara, garanteaza si sunt de acord
ca nu vor contribui la si nu vor pune la dispozitia tertilor, prin intermediul Serviciilor, orice
materiale care contin limbaj obscen sau vulgar, texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente,
mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar
incalca in orice mod sau in orice masura orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit
reglementarilor in materie, precum si ca nu vor folosi in niciun mod Serviciile in legatura cu
asemenea materiale.
7.2. Utilizatorul (Advertiserul) nu va face, nu va autoriza si nu va incuraja o terta parte sa
genereze afisari sau click-uri frauduloase, inclusiv, dar fara a se limita la: (a) click-uri manuale
repetate, utilizarea robotilor si / sau alte instrumente automate si / sau generate de computer,
rezultate din cautari si / sau utilizari frauduloase a altor metode de SEO si /sau software; (b)
editarea, modificarea, filtrarea sau schimbarea ordinii informatiilor continute in orice material
publicitar, sau scoaterea, ascunderea sau minimizarea oricarui material publicitar in orice mod;
(c) afisarea oricaror materiale publicitare pe paginile de eroare, de inregistrare sau de multumire
(cum ar fi, spre exemplu, o pagina care multumeste unui utilizator dupa ce acesta s-a inregistrat
in pagina de Internet respectiva).
7.3. Compania isi rezerva dreptul de a elimina de pe Site orice materiale sau Continut in orice
moment, sau de a suspenda pe durata decisa discretionar de Companie dreptul Utilizatorului de a
utiliza in intregime sau in parte Serviciile ori de a accesa Site-ul, din orice motiv, inclusiv, dar

fara a se limita la, primirea oricarei reclamatii sau acuzatii din partea oricaror terti sau autoritati
raportand materiale dintre cele prevazute la paragrafele precedente, sau in orice alt caz in care
Compania considera ca Utilizatorul a incalcat termenii Conventiei, ori oricare dintre obligatiile
sau garantiile asumate prin aceasta, ori exista orice suspiciuni in acest sens, ori in orice alte
cazuri in care Compania considera necesara o asemenea masura. In toate cazurile in care
Compania va aplica oricare dintre masurile mai sus prevazute ea va avea dreptul sa justifice
masura daca va considera acest lucru necesar sau oportun, fara a avea nicio obligatie in acest
sens.
7.4. Utilizatorul este responsabil pentru intreaga sa activitate privind Serviciile sau in legatura cu
acestea. Orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare frauduloasa, abuziva sau ilegala a
Serviciilor / Site-ului, ori orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare a Serviciilor / Site-ului
impotriva prevederilor prezentei Conventii ori intereselor Companiei sau altor Utilizatori,
confera Companiei dreptul de a intrerupe ori suspenda pe durata decisa discretionar de Companie
dreptul Utilizatorului de a utiliza in intregime sau in parte Serviciile ori de a accesa Site-ul.
7.5. In toate cazurile si circumstantele, utilizarea in orice mod a Site-ului sau Serviciilor pentru a
viola securitatea si siguranta oricarui calculator sau retea de calculatoare, pentru a sparge parole
sau coduri de securitate criptate, pentru transfer sau gazduire de orice materiale ilegale, inclusiv
materiale care sunt amenintatoare, obscene, soviniste, rasiste, discriminatori, abusive,
indecendente sau sunt angajate in orice fel de activitati ilegale, este strict interzisa, si va atrage
aplicarea de catre Companie a masurilor mai sus prevazute si angajarea raspunderii legale a celor
vinovati.
7.6. Utilizatorul nu va desfasura nicio activitate care implica utilizarea de Maillist, Listserv sau
orice alta forma de auto-raspuns sau e-mailuri nesolicitate ("spam") pe Site ori in legatura in
orice mod cu Site-ul si / sau Serviciul, si nici orice alte procese, programe sau coduri care
deruleaza sau sunt activate in timp ce Utilizatorul nu este logat pe Site.
8. Limitarea raspunderii
8.1. Utilizatorul intelege si accepta ca prin Site Compania ofera doar o platforma de comunicare
a datelor si informatiilor oferite de Utilizatori si ca nu are niciun control si nicio obligatie ori
raspundere privind, dar fara a se limita la urmatoarele: Utilizatorii care acceseaza Site-ul si / sau
Serviciile; Utilizatorii care acceseaza sau primesc in orice mod informatii ori Continut prin
intermediul Site-ului sau a Serviciilor; Continutul pe care oricare Utilizator il pune la dispozitia
celorlalti Utilizatori sau il publica pe pagina sa de Internet sau pe Site in legatura cu Serviciile;
orice consecinte pe care le poate avea Continutul asupra Utilizatorului, oricarui alt Utilizator sau
persoane, sau oricarui client al acestora; interpretarea, vizualizarea sau utilizarea de catre orice
Utilizator, client al acestuia sau oricare alta persoana a Continutul Site-ului; actiunile care pot fi /
nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricarei persoane si / sau client al acestora, ca
rezultat direct sau indirect al Serviciilor sau al expunerii la Continut, in toate cazurile in care
Continutul este afisat corect privitor la Servicii.
8.2. De asemenea, Utilizatorul intelege si accepta urmatoarele:(a)Compania nu are vreun control
asupra oricarui Continut care poate fi inaintat sau publicat de orice Advertiser, si ca Utilizatorul

este singurul responsabil (asumandu-si in mod corespunzator toate riscurile si obligatiile) pentru
a determina daca este sau nu un asemenea Continut acceptabil sau potrivit pentru el; Utilizatorul
intelege si accepta ca in niciun caz Compania nu poate fi trasa la raspundere in orice mod ori
masura pentru orice fel de achizitii realizate de catre Utilizator (ori pentru faptul ca a esuat in
incercarea de a achizitiona), si nici pentru utilizarea in orice mod a Continutului sau orice alta
activitate legata de Continut ori in legatura cu Site-ul sau Serviciile.
8.3. Utilizatorul intelege si accepta ca Site-ul poate contine sau directiona Utilizatorii catre
pagini de internet care contin informatii pe care unele persoane le pot considera ofensatoare sau
nepotrivite; Compania nu ofera niciun fel de garantie referitoare la orice material prezent sau
accesat prin intermediul Site-ului sau Serviciilor si Compania nu poate fi trasa la raspundere in
niciun mod si in nicio masura pentru corectitudinea acelor materiale, pentru respectarea
drepturilor de autor si a drepturilor conexe si a oricaror alte drepturi de proprietate intelectuala,
ori pentru legalitatea sau decenta materialelor publicate pe paginile de internet accesate prin
intermediul Site-ului sau Serviciilor sau aflate in orice alta legatura cu acestea. Compania nu
ofera niciun fel de garantii referitoare la nivelul afisarilor sau click-urilor pe materiale publicitare
sau la orice alte elemente in legatura cu asemenea reclame sau / si click-uri, sau la plata care
trebuie facuta Utilizatorului in legatura cu Serviciile.
8.4. Serviciile, Continutul si Site-ul sunt puse la dispozitia Utilizatorilor potrivit principiului "asa
cum sunt", "asa cum sunt disponibile", fara niciun fel de garantii, exprese sau implicite, si fara
nicio raspundere din partea Companiei in legatura cu acestea. Compania nu garanteaza in niciun
mod sau masura rezultatele utilizarii Serviciilor, inclusiv dar fara a se limita la rezultatele
oricarei campanii de publicitate, si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere
juridica si comerciala in legatura cu acestea.
8.5. Compania nu acorda niciun fel de garantii si nu isi asuma nicio responsabilitate privind
confidentialitatea comunicatiilor electronice si/ sau intimitatea comunicatiilor sau informatiilor
transmise, indiferent ca transmiterea lor va fi fost realizata pe Site sau prin intermediul Site-ului,
Serviciilor sau oricaror altor pagini de Internet care au legatura de orice fel cu Site-ul si /sau
Serviciul.
8.6. Compania nu acorda niciun fel de garantii si nu isi asuma nicio responsabilitate in legatura
cu confidentialitatea adresei de e-mail, inregistrarii si identificarii informatiei, spatiului pe disc,
comunicarii, secretelor profesionale si comerciale sau alt Continut plasat ori pastrat in orice mod
pe echipamentele Companiei ori pe Site, transmise in orice mod si prin intermediul oricaror
retele prin Site sau aflat in orice alt mod in legatura cu utilizarea Serviciilor de catre Utilizator.
8.7. In nicio situatie, indiferent de circumstantele invocate, Compania nu va putea fi chemata sa
raspunda in legatura cu Site-ul sau Serviciile: (a) pentru orice suma in plus fata de sumele platite
efectiv de Utilizator catre Companie cu titlu de pret contractual; (b) pentru orice daune ori
prejudicii, directe sau indirecte.

9. Inregistrare si securitate
9.1. Ca si conditie de utilizare a Serviciilor, Utilizatorului i se solicita inregistrarea in baza de
date a Companiei, alegerea unei parole si a unui nume de utilizator (user ID/ user name) asociat
contractului incheiat de Utilizator cu Compania. Utilizatorul va furniza Companiei date corecte,
complete, actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a incercat sa incalce
prevederile prezentei Conventii, ceea ce va putea avea ca si consecinta inchiderea imediata a
contului sau de Utilizator.
9.2. Utilizatorilor le este interzis: (a) sa selecteze sau utilizeze ca si nume de utilizator numele
unei alte persoane cu intentia de a se folosi in mod fraudulos de identitatea acesteia; (b) utilizarea
ca si nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt detinute de o alta persoana decat
Utilizatorul, fara autorizarea explicita a respectivei persoane; (c) inregistrarea pentru a beneficia
de Servicii utilizand mai multe nume de utilizator. Ori de cate ori presupune sau considera ca
exista aceasta situatie, Compania va avea dreptul de a refuza inregistrarea sau de a anula toate
numele de utilizator si conturile aferente de pe Site, potrivit propriei sale optiuni, care nu poate fi
cenzurata in niciun mod de catre alta persoana, si fara a fi tinuta sa justifice motivele. Utilizatorul
va fi singurul responsabil de mentinerea confidentialitatii cu privire la parola aleasa.
10. Asigurari
10.1. Utilizatorul garanteaza Companiei ca aceasta nu va suferi niciun fel de pierderi ori
prejudicii din cauza Utilizatorului sau in legatura cu acesta din cauza oricaror reclamatii sau
cereri care ar putea fi inaintate de terte persoane in urma accesarii Site-ului de catre Utilizator ori
in urma utilizarii Serviciilor, incalcarii acestei Conventii, incalcarii drepturilor de autor sau de
proprietate intelectuala sau a oricarui alt drept al unei persoane sau entitate. Asigurarea
precedenta include obligatia Utilizatorului ca in caz de litigiu va suporta toate cheltuielile
aferente, inclusiv dar fara a se limita la cheltuielile de judecata si onorariile de avocati, experti si
consultanti, dar fara a se limita la aceasta.
11. Tarife si plati
11.1. Avand in vedere ca unele dintre Servicii sunt contra cost, Utilizatorul se obliga ca va achita
catre Companie toate taxele aplicabile pentru respectivele Servicii, potrivit conditiilor prevazute
pe Site in legatura cu Serviciile selectate de Utilizator.
11.2. Compania isi rezerva dreptul de a schimba taxele pentru oricare dintre Servicii si de a
stabili noi taxe in orice moment, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de taxe va deveni
operanta imediat dupa notificarea in acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin anunt postat
pe Site, potrivit optiunii Companiei).
11.3 In cazul in care Utilizatorul contesta orice plata efectuata in legatura cu Serviciile sau orice
element privitor la o asemenea plata, Utilizatorul este obligat sa notifice Compania in scris cu
privire la respectiva contestatie, in decurs de 30 de zile de la respectiva plata. In lipsa unei astfel
de notificari se va considera ca Utilizatorul nu are niciun fel de pretentii sau contestatii cu privire

la respectiva plata ori ca a renuntat in intregime si definitiv la orice asemenea pretentii sau
contestatii.
11.4. Pentru a asigura efectuarea corespunzatoare a platii, Utilizatorul este singurul responsabil
pentru furnizarea catre Companie si mentinerea in contul sau pe Site unor informatii corecte,
complete si actuale cu privire la orice elemente care pot influenta plata, cum ar fi, dar fara a se
limita la acestea, numele de utilizator, contul de inregistrare al acestuia, datele de identificare ale
Utilizatorului, codul sau fiscal ori contul sau bancar ori unitatea bancara la care acesta este
deschis.
11.5. Orice comisioane bancare legate de returnarea sau anularea ordinelor de plata din cauza
oricaror erori sau omisiuni cu privire la informatiile mai sus prevazute vor fi suportate de
Utilizator, urmand a fi deduse de indata din sumele pe care Compania ar urma sa le achite
Utilizatorului.
11.6. Utilizatorul intelege si este de acord sa suporte toate taxele si impozitele aplicabile sau
orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale in materie in legatura cu utilizarea Serviciilor
de catre Utilizator, precum si toate comisioanele sau spezele de orice fel prevazute pe Site sau
datorate in orice mod in legatura cu sumele transferate cu orice titlu Companiei.
13. Confidentialitatea
13.1. Utilizatorul agreeaza sa nu divulge Informatile Confidentiale ale Companiei fara acceptul
explicit si prealabil, dat in scris al Companiei. Informatiile Confidentiale ale Companiei includ,
fara a se limita la acestea, urmatoarele: (a) tot ce inseamna software, tehnologii, programare,
specificatii tehnice, materiale generale si documentare pe care Utilizatorul le invata, le dezvolta,
si obtine in legatura cu Serviciile sau Site-ul, fara a fi necesara calificarea lor expresa ca si
informatii confidentiale; (b) Orice alta informatie provenita de la Companie sau in legatura cu ea
si pentru care Compania a furnizat-o cu mentiunea "confidential". "Informatiile Confidentiale"
nu includ informatii care au devenit cunoscute public din cauze independente de Utilizator sau de
Companie, sau informatii care au fost independent dezvoltate fara acces la informatiile
confidentiale ale Companiei.
14. Informatiile
14.1. Compania poate retine si utiliza pentru scopuri proprii toate informatiile furnizate de
Utilizator in afara datelor cu caracter personal, inclusiv dar fara a se limita la date demografice,
de contact sau de facturare. Utilizatorul este de acord ca Compania poate transfera sau dezvalui
informatiile de identificare ale Utilizatorului catre terte parti, pentru optimizarea Serviciilor si
pentru furnizarea acestora catre Utilizatori, inclusiv catre terte parti care sunt rezidente in orice
alte jurisdictii decat jurisdictia in care e rezident Utilizatorul.
14.2. Compania declina orice responsabilitate si nu va fi avea niciun fel de obligatii in fata
Utilizatorului daca terta parte va divulga in continuare orice informatie din cele mai sus
prevazute. Compania poate transmite orice informatii agreate (care nu permit identificarea
individual a persoanei la care ele se refera) partenerilor de afaceri, sponsorilor si altor terte parti.
In plus, Utilizatorul acorda Companiei dreptul de a accesa, indexa sau manipula in orice mod

pagina de Internet a Utilizatorului, sau o parte a sa, prin intermediul codului JavaScript inserat in
pagina sau prin orice mijoace automate, incluzand Web Spideri sau Crawleri, dar fara a se limita
la acestea.

15. Rezilierea
15.1. Oricare parte poate rezilia Contractul privitor la Servicii in orice moment, prin notificare
scrisa transmisa celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte de data rezilierii.
15.2. Compania poate rezilia sau suspenda oricare sau toate Serviciile, accesul la Site ori intregul
contract imediat, fara notificare prealabila, in cazul in care Utilizatorul incalca in orice mod sau
in orice masura oricare din termenii si conditiile acestei Conventii. In asemenea cazuri orice
sume achitate / transferate deja Companiei sunt in intregime nereturnabile, deci nu vor fi supuse
rambursarii catre Utilizator. Compania nu va fi obligata sa faca notificari in acest sens sau orice
alte formalitati similare, iar lipsa notificarilor sau a oricaror alte formalitati similare nu va putea
fi invocata de catre Utilizator pentru a justifica rambursarea de catre Companie a sumei retinute
sau plata de catre Companie a oricaror alte sume, indiferent cu ce titlu, in legatura cu aceste
sume retinute.
15.3. In orice situatie de inchidere a contului Utilizatorului, inclusiv in cazul rezilierii de catre
Companie potrivit celor de mai sus, Utilizatorul va inceta imediat sa utilizeze contul pe Site si va
elimina toate codurile HTML furnizate in legatura cu Serviciile ori de catre Companie de pe
campaniile online contorizate. Toate prevederile acestei Conventii care prin natura lor continua
sa produca efecte dupa reziliere, includ dar nu se limiteaza la declinari de garantii si limitari de
responsabilitate.
16. Declaratii si garantii
16.1. Advertiserul declara si garanteaza urmatoarele: (a) Advertiserul este proprietarul fiecarei
pagini de Internet pe care acesta o indica in legatura cu utilizarea Serviciilor sau ca Advertiserul
este autorizat legal ori contractual sa actioneze in favoarea proprietarului unei astfel de pagini de
Internet potrivit acestei Conventii; (b) Advertiserul detine toate autorizatiile legale si statutare
precum si toate drepturile necesare sa incheie aceasta Conventie, sa isi asume toate si orice
obligatii prevazute in Conventie, si sa intreprinda toate actiunile necesare pentru a-si indeplini
intrutotul obligatiile asumate de Utilizator potrivit Conventiei; (c) Advertiserul declara si
garanteaza ca fiecare din paginile sale de Internet si fiecare material afisat pe acestea: (i) respecta
toate prevederile legale aplicabile in materie, precum si toate normativele si bunele uzante in
materie; (ii) nu incalca si nu a incalcat nicio obligatie legala sau contractuala fata de orice terte
persoane sau entitati sau orice drepturi pe care le pot invoca acestea, inclusiv dar fara a se limita
la drepturi de proprietate intelectuala, publicitate sau confidentialitate, sau drepturi si obligatii
aflate sub incidenta protectiei consumatorului; (iii) nu exista niciun fel de diferende, litigii sau
pretentii ale tertelor persoane sau entitati ori autoritati in legatura cu continutul postat pe paginile
de Internet ale Utilizatorului.

17. Alte clauze
17.1. In cazul in care oricare din parti va renunta temporar la exercitarea oricarui drept dintre
cele prevazute in prezenta Conventie aceasta renuntare nu va putea fi considerata ca o renuntare
definitiva la respectivul drept. Compania nu va fi tinuta responsabila pentru nicio neindeplinire a
obligatiilor sale contractuale in cazul interventiei oricarei cauze de forta majora.
17.2. Daca oricare prevedere din aceasta Conventie va fi declarata nula, prevederea respectiva va
fi eliminata si inlocuita cu o alta prevedere in acelasi spirit, astfel incat prezenta Conventie sa
produca in continuare efectele juridice avute in vedere initial.
17.3. Drepturile sau obligatiile prevazute de aceasta Conventie nu pot fi transferate in niciun mod
de catre Utilizator catre terte parti, decat daca exista acordul scris, prealabil si explicit al
Companiei in acest sens.
17.4. Partile convin ca orice ligii care intervin in legatura cu aceasta Conventie vor fi judecate de
catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Companiei.
17.5. Prezenta Conventie inlocuieste toate si orice intelegeri sau acorduri anterioare, scrise sau
verbale, referitoare la obiectul prezentei Conventii sau in legatura cu acesta si contine totalitatea
intelegerilor intervenite intre parti cu privire la obiectul prezentei Conventii.
17.6. Prezenta Conventie nu are in vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat intre
Utilizator si Companie ca rezultat al prezentei Conventii, iar Utilizatorul nu are nicio autoritate
de niciun fel sa angajeze Compania in orice mod in baza prezentei Conventii.

