Termeni si conditii de utilizare
egghead-advertising.com
Termeni generali
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului egghead-advertising.com (denumite in continuare “Termeni
si Conditii”) stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul eggheadadvertising.com (denumit in continuare “Site-ul” si/sau “ egghead-advertising.com ”), ori poate utiliza in
orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului, si are valoarea unei conventii incheiate intre
EGGHEAD ADVERTISING SRL in calitatea sa de proprietar si administrator al Site-ului si de furnizor al
serviciilor egghead-advertising.com, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care
doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciile egghead-advertising.com (denumita in
continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, sau a oricarei prevederi din acestea
atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in
continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea serviciilor egghead-advertising.com,
precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a
Termenilor si Conditiilor.

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului
Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, tot continutul in
format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu
exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar si orice alt material,
transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,)
apartin administratorului si reprezinta continutul Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv
in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel
personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al EGGHEAD ADVERTISING SRL. Astfel
este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala,
integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte
scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:
-

este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor
mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informatiilor
preluate este obligatorie, sub urmatoarea forma: (Sursa: EGGHEAD ADVERTISING- eggheadadvertising.com)

-

sunt permise link-urile catre Site, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link
sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: “Informatii furnizate cu acordul eggheadadvertising.com”.

Ne rezervam dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod
prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop, altul decat cel personal, pot fi facute la adresa:
office@egghead-advertising.com “In atentia EGGHEAD ADVERTISING SRL"

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu
prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu
materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod
informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in
nici un mod raspunderea administratorului site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Despre serviciul de comentarii de pe site
EGGHEAD ADVERTISING SRL pune la dispozitia utilizatorilor posibilitatea de a comenta continutul siteului printr-un plugin, denumit in continuare Disqus. Plugin-ul pune la dispozitia utilizatorilor posibilitatea
de a se loga direct prin retelele de socializare, precum Facebook, Twitter sau Google sau prin crearea
unui cont cu Disqus.

Limitarea raspunderii
EGGHEAD ADVERTISING SRL nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul
de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai, sau pentru continutul si serviciile oferite de catre
Utilizatorii Site-ului.

EGGHEAD ADVERTISING SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea
in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea,
administratorul site-ului nu este responsabil pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul
informatiilor furnizate de Utilizatori. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de
raspundere pe EGGHEAD ADVERTISING SRL pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care
provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.

EGGHEAD ADVERTISING SRL nu ofera niciun fel de garantii si nu are nicio raspundere pentru serviciile,
informatiile puse la dispozitie prin intermediul Site-ului de catre Utilizatori, sau pentru continutul Siteului si in nicio situatie nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea

rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al continutului de pe Site, a serviciillor eggheadadvertising.com, sau din imposibilitatea utilizarii acestora, indiferent de cauza, ori din interpretarea
eronata a oricaror prevederi ale continutului Site-ului.
EGGHEAD ADVERTISING SRL nu garanteaza pentru informatiile, datele Utilizatorilor puse la dispozitie
prin intermediul Site-ului, intreaga raspundere asupra serviciilor, continutului materialelor trimise de
catre Utilizatori si postarilor Utilizatorilor, dar fara a se limita la acestea, iar Utilizatorii inteleg si accepta
ca le folosesc pe riscul lor. In nicio situatie, egghead-advertising.com nu poate fi facuta raspunzatoare
pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neindeplinirea oricaror obligatii asumate de
oricare Utilizator, din incalcarea oricaror drepturi ale tertilor, din imposibilitatea utilizarii serviciilor
egghead-advertising.com ori din interpretarea eronata a continutului Site-ului.
Orice persoana care expediaza in orice mod informatii, materiale sau posteaza comentarii pe Site isi
asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de
proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si
informatiile transmise in orice mod catre Site sau orice drepturi apartinand tertilor, iar Utilizatorii care
expediaza in orice mod informatii, materiale, inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei
obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea EGGHEAD ADVERTISING SRL, ci numai raspunderea
Utilizatorilor respectivi.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un
caracter informativ si orientativ, si ca administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun
caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea continutului Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita
la veridicitatea si corectitudinea informatiilor si datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice
efect juridic decurgand din utilizarea acestora.
Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini,
secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale,
amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoana
in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale unor terte persoane potrivit legislatiei
in vigoare.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din
prevederile Termenilor si Conditiilor, EGGHEAD ADVERTISING SRL va putea opta in mod discretionar
pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice serviciu al Site-ului, ori pentru
nepublicarea a oricarui continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site, ori pentru
interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, sau pentru
desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a
fi necesare orice alte formalitati in acest sens. Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ul are
dreptul sa aplice masurile prevazute mai sus, neavand nicio obligatie in acest sens.

La postarea de materiale, prin materiale intelegandu-se si comentarii, indiferent de tipul acestora,
Utilizatorii sunt de acord cu urmatoarele limitari:
a) nu pot publica, transmite sau face referire, in nici un fel, la mesaje care contin texte ilegale,
amenintatoare, abuzive, indecente, violente;
b) nu pot colecta datele personale ale celorlalti Utilizatori ai Site-ului si nici nu pot restrictiona accesul
altor Utilizatori la diferite zone sau tipuri de continut din Site;
c) nu pot folosi orice programe, dispozitive automate sau orice procedee manuale pentru a monitoriza
sau copia paginile Site-ului sau continutul lor, fara o autorizatie scrisa anterioara din partea
Administratorului;
d) nu pot publica material rasist, xenofob, antisemit si orice alt gen de material care incurajeaza ura unei
anumite categorii umane, profesionale, etc;
e) nu pot publica materiale care incalca sau eludeaza, in orice fel, reglementarile legale in vigoare
incluzand, dar fara a se limita la dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, detinatorilor de
marci si orice alte drepturi protejate de materia proprietatii intelectuale si industriale, dreptul la
intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, sau alte drepturi detinute de catre terti;
f) nu pot publica material care promoveaza, face trimitere sau utilizeaza software sau servicii de natura
sa trimita emailuri nesolicitate;
g) nu pot publica materiale care incalca orice prevederi ale legislatiei nationale, comunitare sau ale
normelor de reglementare internationale;
h) nu pot publica material cu caracter de amenintare, abuziv, de hartuire, calomniator, insultator sau
defaimator, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;
i) nu pot folosi niciun dispozitiv, incluzand dispozitive software sau subrutina, care sa interfereze sau sa
incerce sa interfereze cu buna desfasurare a functionarii site-ului, cu derularea normala a serviciilor
noastre;
j) sa realizeze orice actiune care impune orice utilizare neuzuala, nerezonabila, abuziva sau
disproportionata a infrastructurii puse la dispozitie de noi prin intermediul site-ului;
k) sa nu copieze, reproduca, altereze, modifice, distribuie (inclusiv prin afisare publica), sa nu foloseasca
pentru scopuri comerciale sau orice alte scopuri, continutul site-ului (sau orice parte din el), si sunt de
acord sa nu realizeze lucrari / pagini de internet / servicii online care reproduc in orice mod sectiuni ale
Site-ului, fara o autorizatie scrisa anterioara din partea EGGHEAD ADVERTISING SRL si / sau a tertei parti,
dupa caz.

Prin transmiterea de materiale care nu sunt in acord cu limitarile mai sus mentionate, Utilizatorii sunt de
acord cu faptul ca sunt singurii responsabili si vor despagubi integral pe EGGHEAD ADVERTISING SRL in
cazul producerii oricarui prejudiciu. Site-ul si administratorii sai isi rezerva dreptul de a inlatura continut
sau materiale, fara a notifica in prealabil pe cel care le-a postat.

Pentru caz de forta majora, EGGHEAD ADVERTISING SRL este exonerata total de raspundere. Cazurile de
forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al
administratorului site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de
telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe administratorul site-ului de si impotriva oricaror
cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare,
onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau
relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciului eggheadadvertising.com sau orice alt aspect relationat Serviciului egghead-advertising.com.

Politica de Confidentialitate
Nota de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Vom avea în continuare grijă de datele tale personale :)
EGGHEAD ADVERTISING a avut grijă de datele tale personale până acum și va avea griă în continuare.

1. CE INFORMATII COLECTAM DESPRE TINE
Trebuie sa stii ca exista doua tipuri de informatii pe care le colectam despre utilizatorii EGGHEAD
ADVERTISING:
a) "Informatii cu caracter personal" - numele si prenumele tale, numarul de telefon sau adresa de email.
b) "Informatii ce nu te pot identifica personal" - informatii care se refera, de regula, la computerul sau
dispozitivul mobil de pe care accesezi serviciile EGGHEAD ADVERTISING dar care nu te identifica
personal. Aceste informatii pot include, printre altele serviciile pe care le-ati accesat, publicitatea
(reclamele) trimisa catre tine, etc.

Corespondență
Dacă ne contactezi pentru orice motiv (de exemplu, pentru a raporta o eroare pe site-ul Web), putem
păstra o evidență a acestei corespondențe, corespondenta ce ar putea include date personale.

Utilizarea serviciilor noastre / Mesaje de marketing de la EGGHEAD ADVERTISING

EGGHEAD ADVERTISING poate colecta informații despre utilizarea de către tine a serviciilor noastre. De
asemenea, putem să colectăm informații despre mesajele de marketing pe care ti le trimitem și despre
modul în care răspundezi la ele.

2. CUM COLECTAM INFORMATIILE DESPRE TINE
Colectam informatii despre tine astfel:
-

In mod direct - cand va abonati la newsletter; atunci cand ne contactati si solicitati un raspuns
sau atunci cand interactionati in mod direct cu noi.

Te rugam sa retii faptul ca te poti dezabona oricand de la newsletter.

3. INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND CUM SI CU CINE
SCHIMBAM INFORMATII DESPRE TINE
Este posibil sa colaboram cu retele terte de publicitate si cu companii de studiul pietei, pentru a-ti
prezenta reclame prin intermediul serviciilor online sau pentru a ne ajuta sa evaluam utilizarea
serviciilor online, vizualizarea reclamelor si a altui tip de continut. Aceste companii terte pot vizualiza,
edita sau seta propriile tehnologii / cookie-uri de urmarire, ceea ce le va permite sa colecteze informatii
despre modul în care interactionezi cu continutul si publicitatea în timp ce utilizezi serviciile EGGHEAD
ADVERTISING. Utilizarea acestor tehnologii de catre terte companii este supusa propriilor politici de
confidentialitate si nu este acoperita de aceasta politica de confidentialitate.

4. COPII
Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizarii de catre copiii cu varsta sub 18 ani si, prin
urmare, daca ai sub 18 ani, te rugam sa nu utilizezi serviciile EGGHEAD ADVERTISING, respectiv sa nu ne
furnizezi informatii cu caracter personal. Daca descoperim ca am adunat din greseala astfel de
informatii, atunci, în masura în care legea solicita, vom sterge aceste informatii din evidentele noastre.
Daca un parinte sau tutore descopera ca copilul sau cu varsta de pana la 18 ani ne-a furnizat informatii
fara consimtamantul acestuia, el sau ea ar trebui sa ne contacteze la office[@]egghead-advertising.com

5. DREPTURILE ȘI ALEGERILE TALE
Preferințe de comunicare și opțiuni de dezabonare (OPT-OUT)

Dacă te-ai abonat la unul sau mai multe newslettere si nu mai doresti sa le primesti, te poți dezabona.
Selecteaza link-ul din partea de jos a oricărui mesaj pentru a te dezabona de la email-urile de marketing
și de promovare.

Pastrarea și ștergerea datelor
Putem păstra datele tale atâta timp cât utilizezi serviciile EGGHEAD ADVERTISING și pentru un timp
rezonabil ulterior. Dacă doresti să le ștergem, modificam sau actualizam informațiile personale pe care
le-ai furnizat prin intermediul serviciilor EGGHEAD ADVERTISING, ne poti contacta la office[@]eggheadadvertising.com și iti vom răspunde într-un termen rezonabil.

9. ACORD PENTRU PROCESAREA ȘI TRANSFERUL
INFORMAȚIILOR DESPRE TINE
Serviciile EGGHEAD ADVERTISING sunt guvernate și operate în conformitate cu legile din Romania.
EGGHEAD ADVERTISING nu ofera nicio garantie că Serviciile sale sunt guvernate sau operate în
conformitate cu legile oricărei alte tari.
Dacă vă aflați în afara Romaniei, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că informațiile colectate, inclusiv
informațiile cu caracter personal, pot fi transferate, procesate, stocate și utilizate în Romania. În
conformitate cu legislația din Romania, datele tale personale pot fi supuse solicitărilor de acces din
partea Guvernului, Instanțelor sau organelor de drept din Romania.

10. LINKURI CATRE ALTE SITE-URI ȘI SERVICII
Serviciile EGGHEAD ADVERTISING pot conține linkuri către site-uri sau servicii terțe. În unele cazuri,
putem încorpora în Serviciile EGGHEAD ADVERTISING un feed de conținut, un player video sau o altă
aplicație de la o terță companie, iar aceste fluxuri sau aplicații pot părea a fi parte a serviciilor noastre,
chiar dacă acestea sunt furnizate sau difuzate de către o terță parte. Dacă accesați un alt site web sau
orice alte astfel de servicii, chiar și cele care pot conține sigla EGGHEAD ADVERTISING sau sunt încadrate
de serviciile EGGHEAD ADVERTISING, te rugăm să înțelegi că operatorii acestor site-uri sau servicii pot
colecta informații de la tine sau pot plasa/citi cookie-uri, care vor fi utilizate de aceștia în conformitate
cu propriile practici de confidențialitate, care pot fi diferite de ale noastre. Nu suntem responsabili
pentru, nu aprobăm și nu controlăm politicile sau practicile unor astfel de site-uri sau servicii. Trebuie să
citesti întotdeauna cu atenție Politica de confidențialitate a oricărui site sau a serviciilor pe care le
accesați, pentru a înțelege practicile de utilizare a informațiilor.

11. ACTUALIZAREA POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
DATELOR
Din când în când, este posibil să revizuim această politică de confidențialitate. Dacă facem revizuiri în
ceea ce privește modul în care colectăm sau folosim datele personale, te vom notifica cu privire la
aceste modificări prin: (1) anunțarea modificării serviciilor EGGHEAD ADVERTISING sau (2)
intreprinderea altor acțiuni, după cum considerăm adecvate în aceste circumstanțe, incluzând, fără
limitare, publicarea online a versiunii revizuite a acestei Politici de confidențialitate. Ar trebui să verifici
frecvent serviciile noastre pentru actualizări.

Dacă nu esti de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, în totalitate sau în parte, te rugăm
să intrerupi utilizarea Serviciile noastre online.

12. CONTACTEAZA-NE
Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi
la office[@]egghead-advertising.coms

Îți mulțumim și pentru a ne asigura că dorești în continuare să primești mesajele noastre te rugăm ca în
caz că nu vrei să mai primești newsletter-ul nostru, click aici: UNSUBSCRIBE

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului egghead-advertising.com , prevazute de Termeni si
Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si
guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu
Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord,
litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a
municipiului Bucuresti.

