Termeni si conditii
Site-ul Comedy.libertatea.ro este proprietatea companiei S.C. RINGIER ROMANIA SRL, societate cu sediul
in Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucuresti, telefon: tel: 021-209.33.60; Fax: 021-203.08.36
inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/10882/1996, avand codul fiscal
nr. RO9060359 ce poate fi contactata pe adresa de e-mail: subiecte@libertatea.ro.
Pe parcursul acestor termeni si conditii ne vom referi la site prin sintagma "Libertatea Comedy". Prin
utilizarea site-ului Comedy.libertatea.ro si/sau al oricarui alt serviciu oferit se considera ca ati citit,
inteles si acceptat integral termenii si conditiile de utilizare ale site-ului. Site-ul Comedy.libertatea.ro
este
proprietatea
SC Ringier
Romania
SRL si
se
supune
legilor
din
Romania.

1. Inregistrarea
Aveti dreptul de a folosi Site-ul doar pentru a viziona si uploada content reprezentat de materiale video,
si audio, sau pentru a accesa informatii sau servicii propuse de noi. Ne rezervam dreptul de a va nega
sau interzice accesul la Site sau la anumite zone ale Site-ului.
2. Limitarea accesului pe Site
Daca incalcati acesti Termeni, vom sterge contul dumneavoastra de pe Site, fara a fi obligati sa va
anuntam. Putem insa sa va blocam si accesul la Site. Ne rezervam dreptul de a modifica sau intrerupe
temporar accesul la Site, iar dumneavoastra veti fi de acord ca nu suntem raspunzatori in fata
dumneavoastra sau in fata unei terte parti pentru orice modificare sau suspendare a activitatii site-ului.
Orice alte drepturi pe care nu vi le garantam dumneavoastra sunt detinute de noi. Nicio zona a acestui
Site nu este rezervata copiilor, asa ca minorii ar trebui sa aiba consimtamantul unuia din parinti sau al
tutorelui legal pentru a folosi Site-ul. Fara permisiunea noastra scrisa nu puteti copia sau reproduce
contentul de pe Site pe alte site-uri, de profil sau nu. Fara alte restrictii impuse, sunteti de acord ca nu
veti copia, transmite, vinde, sau exploata in alt mod Site-ul cu scop comercial. Retineti ca pentru
accesarea zonelor de content pentru adulti, ce exista sau vor fi dezvoltate pe Site, trebuie sa aveti 18
ani.
Site-ul permite userilor sa uploadeze, sa posteze si/sau distribuie content-ul postat de alti useri, iar
folosirea Site-ului in acest scop este guvernata de urmatoarele reguli:
2.1 Trebuie sa fiti de acord ca tot feed-back-ul de la alti useri, datele, comentarile, sugestiile,
informatiile, textul, fotografiile, materialele audio, materialele ce tin de audio-vizual, materialele video,
lucrarile de arta, graficele, mesajele si alte materiale de orice alta natura ("Materiale") care sunt
transmise catre sau prin intermediul Site-ului, sunt raspunderea celui care le-a produs. Asta inseamna ca
voi, nu noi, sunteti responsabili pentru materialele pe care le transmiteti prin intermediul site-ului.

Trebuie sa intelegeti si sa acceptati si ca, folosind in continuare Site-ul, sunteti expusi la materiale care
pot fi ofensatoare, in scop promotional sau cu continut explicit.
2.2 Nu veti distribui prin intermediul Site-ului Materiale defaimatoare, obscene, amenintatoare, care
incalca intimitatea persoanelor sau drepturile de publicitate, care dauneaza minorilor, abuzive, ilegale,
sau care contin expresii si forme ale urii, rasismului sau pornografiei, care pot incuraja activitatea
criminala, care pot incalca drepturile cuiva sau viola legea, sau materiale pe care nu ai voie sa le faci
publice fiind protejate de contracte si legi.
2.3 Materialele dumneavoastra si username-ul nu vor afecta in niciun mod Site-ul, proprietarii acestuia,
pe cei care isi fac publicitate, produsele, serviciile sau site-urile.
2.4 Materialele dumneavoastra nu vor incalca legea copyright-ului, a trademark-ului, legea publicitatii
sau alte drepturi intelectuale ale unei terte parti.
2.5 Nu veti uploada, distribui sau publica in alt mod, prin intermediul Site-ului, Materiale comerciale de
natura directa sau indirecta, care sa contina solicitati de fonduri, promotii, reclama sau diverse cereri
adresate publicului larg sau Site-ului. Este interzis sa solicitati altor useri sa devina membri ai vreunui
site comercial sau vreunei alte organizatii.
2.6 Nu veti uploada, distribui sau publica in alt mod, prin intermediul Site-ului, Materiale care sa contina
virusi sau coduri de programe, fisiere corupte sau programe menite sa intrerupa, sa distruga sau sa
limiteze buna functionalitate a unui software, hardware, a unei retele, a unui server sau a altor
echipamente.
2.7 Nu veti avea un comportament negativ, care sa influenteze modul in care ceilalti useri
interactioneaza cu Site-ul.
2.8 Nu veti colecta si salva date despre alti useri ai Site-ului. Sunteti de acord ca initial nu verificam
Materialele postate de tine sau de alti useri, dar ne rezervam dreptul (dar nu obligatia) de a refuza sau
sterge orice Material dorim. Fara a va limita drepturile, va trebui sa stergem toate Materialele care
incalca Termenii, insa vom limita si accesul dumnevoastra la site. Sunteti de acord ca nu raspundem
pentru adaugarea sau stergerea Materialelor pe care dumneavoastra sau alte persoane le postati pe
Site. Ne rezervam dreptul de a modifica oricand, fara a va anunta in prealabil, Termenii si conditiile care
guverneaza site-ul.
3. Content adaugat:
3.1. Site-ul permite upload-ul de clipuri video, secvente audio, imagini sau alte Materiale de catre
dumneavoastra sau alti utilizatori. Pe langa acesta, permite si gazduirea, sharing-ul si/sau publicarea
acestor Materiale. Intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca, indiferent daca Materialele upload-ate sunt
publicate sau nu, Site-ul nu garanteaza confidentialitatea acestora.

3.2 Dumneavoastra sunteti singura persoana raspunzatoare de Materialele pe care le upload-ati pe Site
si de consecintele postarii sau publicarii lor. Cand faceti upload de Materiale pe Site, afirmati, sustineti si
garantati urmatoarele:
3.2.1. Detineti sau ati obtinut licenta, drepturile necesare, consimtamantul sau permisiunea de a utiliza
Materialul respectiv si in acelasi timp autorizati Site-ul si pe administratorii sai sa utilizeze toate
patentele, marcile inregistrate, drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala aferente
tuturor Materialelor upload-ate, in scopul publicarii si utilizarii acestor Materiale pe Site, conform
politicii Site-ului si conform acestor Termeni si conditii;
3.2.2. Detineti consimtamantul scris si/sau permisiunea fiecarei persoane identificabila in Materialele
upload-ate de a aparea pe Site. Cu alte cuvinte, detineti toate drepturile de autor aferente Materialului
upload-at. Totusi, postand Materialul pe Site, recunoasteti (acordati) si garantati automat pentru Site si
administratorii acestuia o licenta universala, neexclusiva si transferabila, pentru utilizarea,
reproducerea, distribuirea si expunerea Materialului respectiv, pentru pregatirea unor materiale
derivate din acesta, precum si pentru promovarea sau redistribuirea unor parti sau a intregului continut
al Site-ului, care contine implicit si Materialul uploadat de dumneavoastra, in orice format media si prin
orice canale media. Deasemenea, recunoasteti (acordati) si garantati fiecarui utilizator al Site-ului o
licenta neexclusiva pentru a accesa si utiliza Materialele postate de dumneavoastra pe Site, precum si
pentru a reproduce, distribui, pregati Materiale derivate, sau expune aceste materiale asa cum este
permis de catre administratorii Site-ului si conform acestor Termeni si conditii.
3.3. In continuare, sunteti de acord cu urmatoarele:
3.3.1. Sa nu faceti upload de Materiale care sunt protejate de drepturi de autor sau de alte drepturi de
proprietate intelectuala ale unor terte persoane, incluzand drepturile la intimitate si publicitate, decat
daca sunteti proprietarul acestor drepturi sau aveti permisiunea proprietarului de drept de a posta
Materialul si de a acorda drepturile de licenta pentru Site si administratorii sai, conform acestor Termeni
si conditii;
3.3.2. Sa nu publicati elemente care ar putea dauna Site-ului, administratorilor acestuia sau unei terte
persoane;
3.3.3. Sa nu faceti upload de Materiale ilegale, obscene, defaimatoare, calomniatoare, amenintatoare,
pornografice, de hartuire, care sa instige la ura, Materiale ofensatoare cu privire la rasa sau etnie,
Materiale care sa incurajeze un comportament antisocial, care sa incalce o lege sau care sa fie
nepotrivite in vreun fel;
3.3.4. Sa nu postati pe Site anunturi publicitare sau solicitari de colaborari de afaceri;
3.3.5. Sa nu va dati drept alta persoana, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in
vigoare. Site-ul nu aproba nicio opinie, recomandare sau sfat exprimat de catre utilizatorii sai in cadrul
Site-ului si, in mod expres, nu isi asuma nici o raspundere referitoare la continutul upload-at de catre
utilizatori sau la comentariile, posturile sau orice alte materiale transmise de catre utilizatori. Site-ul nu

permite sa se desfasoare in cadrul sau activitati ce conduc la incalcari grave ale drepturilor de autor sau
incalcarea drepturilor proprietatii intelectuale si va inlatura orice continut sau Materiale postate in cazul
in care va fi notificat ca aceste Materiale sau continut incalca drepturile de proprietate intelectuala ale
altor persoane. 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.
3.4. In particular, daca sunteti proprietarul unui drept de autor si considerati ca vreun utilizator v-a
incalcat dreptul de proprietate intelectuala, puteti trimite o notificare administratorilor Site-ului, alaturi
de urmatoarele elemente:
3.4.1. O semnatura a persoanei autorizate sa actioneze in numele proprietarului unui drept exclusiv de
proprietate intelectuala, drept pe care il invocati ca fiind incalcat;
3.4.2. Identificarea continutului sau materialului pentru care detineti dreptul de autor si care pretindeti
ca a fost incalcat, sau o lista cu Materialele ce considerati a avea drepturile incalcate;
3.4.3. Identificarea continutului sau Materialului pe care il considerati cu drepturile de proprietate
incalcate si care doriti sa fie inlaturat de pe Site;
3.4.4. Informatii corecte si complete necesare Site-ului si administratorilor sai pentru a va contacta:
nume si prenume, adresa, numar de telefon, email, etc;
3.4.5 O declaratie prin care sa specificati faptul ca utilizarea Materialului in cauza nu este autorizata de
proprietarul real al drepturilor de autor. In aceasta declaratie confirmati ca informatiile incluse in
notificare sunt reale, corecte si complete si ca, luand la cunostinta prevederile Codului Penal privind
declaratiile nesincere, declarati pe proprie raspundere ca sunteti autorizat sa actionati in numele
proprietarului dreptului de autor ce pretindeti ca a fost incalcat, sau ca sunteti chiar prorpietarul in
cauza;
3.4.6. Dovada conform careia sunteti indreptatit sa actionati in calitate de proprietar al drepturilor de
proprietate intelectuala asupra Materialului in cauza.
3.5. Intelegeti faptul ca in timpul vizitarii si/sau utilizarii Site-ului sunteti expus unui continut obtinut
dintr-o varietate de surse si ca Site-ul si administratorii sai nu sunt raspunzatori in nici un fel de
acuratetea, utilitatea, siguranta, sau drepturile de proprietate intelectuala ale acestui continut. De
asemenea intelegeti si constientizati faptul ca, vizitand si/sau utilizand Site-ul, va expuneti la un continut
care poate fi jignitor, neplacut, ofensator, indecent sau socant si sunteti de acord sa renuntati la orice
drepturi legale sau despagubiri pe care le-ati putea pretinde de la Site sau de la administratorii sai.
Sunteti de asemenea de acord sa garantati si sa protejati Site-ul, pe proprietarii/administratorii, afiliatii
si/sau licentiatorii acestuia fata de orice fel de potentiale pretentii rezultand din utilizarea Site-ului.
3.6. Site-ul va permite accesul precum si crearea de legaturi la materiale si continut de pe Site, pentru a
fi folosite numai in scop personal si fara tenta comerciala.

3.7. Site-ul permite includerea unui watermark pe fiecare dintre materialele video uploadate, la
optiunea utilizatorului. Utilizatorul garanteaza ca, de fiecare data cand opteaza pentru includerea
acestui watermark, are acordul titularului de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la
modificarea materialului respectiv in acest sens si ca prin aceasta actiune nu prejudiciaza drepturile
niciunui tert. Administratorul site-ului Libertatea.ro nu raspunde in nicio situatie in care sunt aduse
atingeri drepturilor de orice natura ale unui tert cu privire la materialul video in care este inclus
watermark, utilizatorul care a uploadat materialul respectiv fiind singurul responsabil.
4. Limitari de responsabilitate
RINGIER ROMANIA SRL, ca administrator al Site-ului, va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura
acuratetea si increderea in site-ul nostru si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede
posibil. Cu toate acestea, RINGIER ROMANIA SRLnu este responsabil pentru inadvertente, erori sau
omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de utilizatori.
In mod expres, utilizatorul este de acord ca RINGIER ROMANIA SRL nu va fi responsabila pentru nici un
fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanta majora sau incidentale, incluzand dar
fara a se limita insa la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din
utilizarea serviciului sau orice alt aspect relationat serviciului.
Utilizatorul este de acord sa protejeze si sa asigure pe RINGIER ROMANIA SRL si/sau pe operatorii,
directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai 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 sau orice alt aspect relationat serviciului.
5. Parola si securitatea pe Site
Sunteti responsabili pentru pastrarea confidentialitatii username-ului si parolei dumneavoastra si sunteti
pe deplin raspunzatori de toate activitatile ce se desfasoara pe si de pe contul dumneavoastra.
Sunteti de acord sa ne anuntati cat mai repede daca cineva foloseste contul dumneavoastra fara a avea
autorizatie.
Intelegeti si sunteti de acord ca noi putem folosi, pastra si distribui informatiile contului dumneavoastra
si Materialele postate de pe acel cont daca ni se cere acest lucru in virtutea legilor existente in vigoare
sau din proprie initiative, daca luam la cunostinta ca aceste informatii sau Materiale sunt absolut
esentiale pentru: (a) a servi ca proba intr-un proces; (b) a intari acesti Termeni si conditii; (c) a raspunde
acuzelor ce sugereaza ca aceste Materiale violeaza drepturile unei terte parti; (d) a raspunde solicitarilor
dumneavoastra de orice natura, sau pentru (e) a proteja drepturile si/sau siguranta noastra, a userilor
nostri si a publicului.
Sunteti de acord ca procesul tehnic si transmiterea informatiei in momentul in care interactionati cu
Site-ul, inclusiv upload-ul de Materiale, pot implica (a) transmiterea prin diverse retele; si (b) schimbari
tehnice pentru cresterea adaptabilitatii la cerintele fiecarei retea in parte si a device-urilor.

6. Concursuri organizate pe Site
Din cand in cand vom organiza pe Site concursuri cu diverse teme si premii. Sunteti de acord ca daca
participati la un astfel de concurs va supuneti Regulamentului concursului in cauza, pe langa acesti
Termeni si conditii. Sunteti de acord sa votati orice Material din concurs numai in conditiile prezente in
Regulamentul concursului.
7. Reguli de uz International
Cunoscand natura globala a Internetului, sunteti de acord sa respectati toate regulile locale referitoare
la comportamentul in mediu online si Materielele acceptate. In special, sunteti de acord sa va supuneti
tuturor legilor aplicabile in domeniul exportului de date (Materiale) din tara in care aveti domiciliul catre
Romania.
8. Garantii
Sunteti de acord sa aparati, sa garantati si sa nu aveti niciun fel de pretentii, explicite sau implicite, fata
de Site, administratorii, ofiterii, directorii, angajatii si agentii sai. Sunteti de acord sa ii aparati si sa ii
sustineti pe acestia ca fiind neraspunzatori in niciun fel fata de orice fel de pretentii, revendicari,
reclamatii, daune, obligatii, pierderi, responsabilitati, costuri sau datorii, cereri (incluzand dar
nelimitandu-se la onorariile avocatilor) provenite din:
8.1. Utilizarea, vizitarea sau accesul dumneavoastra pe Site;
8.2. Incalcarea din partea dumneavoastra a oricaror termeni din acesti Termeni si conditii de utilizare;
8.3. Incalcarea de catre dumneavoastra a oricaror drepturi ale unei terte parti incluzand, fara insa a se
limita la acestea, orice drept de proprietate intelectuala, drept de proprietate sau drept de
confidentialitate; sau
8.4. Orice pretentie care ar proveni din cauzarea de daune unei terte parti ca urmare a vizionarii sau
publicarii unui Material sau continut postat de catre dumneavoastra pe Site. Aceasta obligatie de
asigurare impotriva eventualelor pretentii fata de "Libertatea.ro" si administratorii sai si de exceptare de
la orice fel de penalitati si/sau daune solicitate de oricine, completeaza Termenii si conditiile de utilizare
a Site-ului.
9. Politica de confidentialitate
Colectarea datalor dumneavostra personale, ne permite sa intelegem nevoile si cerintele dumneavostra,
pentru a furniza content personalizat si pentru a adapta spatiul publicitar preferintelor dumneavoastra.
RINGIER ROMANIA SRL respecta confidentialitatea informatiilor preluate de la utilizatorii sai.
9.1. Confidentialitate
Pentru a raspunde intrebarilor Dvs. si pentru a tine evidente despre folosirea site-ului nostru poate
aparea necesitatea de a va cere informatii cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastra,

adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon. Aceste informatii insa nu vor fi folosite pentru a va
transmite alte oferte, informatii despre serviciile firmei noastre fara acordul dumneavoastra.
Libertatea.ro se obliga sa protejeze confidentialitatea vizitatorilor site-ului sau. Nici un fel de informatii
cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia acelor terti parteneri Libertatea.ro care
asigura buna functionare a acestui site.
Acest site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic
despre dumneavostra: adresa dumneavoastra de internet, sistemul de operare folosit, tipul browserului, informatii despre traficul realizat de dumneavostra prin site-ul nostru. Toate aceste informatii
colectate de Libertatea.ro prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la imbunatatirea serviciilor
oferite de site, dar si a serviciilor Libertatea.ro.
9.2. Securitatea membrilor
In timpul procesului de inregistrare, ti se va aloca o parola care ti se va transmite prin e-mail. Esti
responsabil pentru pastrarea confidentialitatii acestei parole si esti in intregime responsabil pentru toate
activitatile si taxele ce pot aparea prin utilizarea acesteia. Poti modifica parola si profilul personal in
orice moment. Esti de acord sa anunti imediat Libertatea.ro de orice inadvertente in cadrul profilului
personal, orice utilizare neautorizata, improprie sau ilegala a parolei sau a contului sau orice alta
problema de securitate. Este responsabilitatea ta sa actualizezi si sa te asiguri ca adresa de posta
electronica la care mesajele sunt trimise este cea corecta.
Libertatea.ro nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de actiune,
cheltuieli, judecati, premii, penalitati sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei
Sectiuni.
9.3. Securitatea membrilor
Colectarea datelor personale de catre Libertatea.ro se face in trei modalitati, anume:
- direct de la utilizator: in momentul abonarii la serviciile oferite de RINGIER ROMANIA SRL Pentru a tine
evidenta folosirii site-ului poate aparea necesitatea de a va cere informatii cu caracter personal (adresa
de
mail,
nume,
prenume,
adresa
etc.)
- din raportul de trafic al server-ului: in momentul vizitarii site-ului Libertatea.ro, furnizati anumite
informatii despte dumneavostra, cum ar fi adresa dumneavoastra IP, ora vizitei, locul de unde ati intrat,
durata
vizitei.
RINGIER
ROMANIA
SRL
inregistrand
aceste
date.
- prin intermediul cookie-urilor: cand vizitati Libertatea.ro este posibil sa va fie trimis un cookie pentru a
facilita stocarea si urmarirea peferintelor dumneavostra.
9.4. Cookie-urile
Cookie-ul reprezinta un fisier de tip ".txt", oferite browser-ului dumneavostra de un server web, ce
poate fi plasat pe hard disk-ul dumneavostra. Majoritatea browser-elor sunt setate sa accepte aceste
cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dumneavoastra, sa fiti anuntati de fiecare
data cand primiti cate un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este importanta sa stiti ca

daca ati setat browser-ul sa refuze cookie-urile, este posibil ca unele sectiuni din site sa nu poata fi
vizualizate normal.
Cookie-urile ne ajuta sa va recunoastem la fiecare vizita pe site-ul www.Libertatea.ro. Acest lucru ne
permite sa va punem la dispozitie pubilictate in functie de preferintele dumneavostra. Este posibil sa
folosim serviciile unei tere persoane in acest scop. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date
referitoare la intelegerea si folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. Libertatea.ro poate
contine publicitate oferita de o terta parte. Este posibil ca aceasta terta persoana sa download-eze
cookie-uri in computerul dumneavoastra, care sa-i permita sa stranga date statistice referitoare la
contentul personalizat si pentru monitorizarea campaniilor desfasurate de acestia.
Libertatea.ro nu poate controla si nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul
dumneavoastra, instalate de o terta parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe
dumneavoastra.
Pentru mai multe informatii, accesati pagina "Despre Cookie-uri".
9.5. Confidentialitatea datelor
RINGIER ROMANIA prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de
operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Toate datele personale ale Participantilor, furnizate de catre acestia devin proprietatea Organizatorului.
Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct
doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale
colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în
care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele
câstigatorilor precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate pe site-ul Libertatea.ro
Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la
informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si
dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va
transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu,
nr 6, sector 2, Bucuresti.

Ce se intampla daca uploadati un Material si astfel incalcati drepturile de autor ale unei/unor terte
persoane?
Cand observam sau suntem anuntati ca un Material, sau o parte a acestuia, existent la un moment dat
pe Site-ul nostru incalca vreun drept de autor, il vom sterge definitiv, conform prevederilor legale in
vigoare.
Daca la un moment dat observati ca un anumit Material de pe Site va incalca drepturile de proprietate
intelectuala, va rugam sa ne trimieti o notificare conform Termenilor si conditiilor de utilizare pentru ca
noi sa putem proceda la stergerea Materialului in cauza.
In cazul in care considerati ca un anume Material asupra caruia detineti drepturi de autor a fost eliminat
de pe Site fara cunostinta sau acordul dumneavostra, va rugam sa ne contactati pentru a ne instiinta.
In cazul in care postati in mod repetat Materiale ce incalca drepturile de proprietate intelectuala sau
contravin termenilor si conditiilor de utilizare a Site-ului-ului, contul dumneavoastra va fi sters.
Va rugam sa retineti faptul ca decizia daca si cum va exercitati drepturile va apartine in totalitate, iar
Site-ul si toti cei implicati in administrarea si intretinerea acestuia nu sunt responsabili pentru deciziile
dumneavoastra.
10. Drepturile noastre
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 RINGIER ROMANIA SRL si partenerilor sai 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 RINGIER ROMANIA SRL
Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia
partiala, integrala sau modificata a Materialelor acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in
alte scopuri decat cel personal. RINGIER ROMANIA SRL isi rezerva 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:
RINGIER ROMANIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.
Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori Materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu
prejudicia in nici un 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 RINGIER ROMANIA SRL, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Politica noastra este de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuala si de a actiona de
indata ce suntem instiintati despre orice incalcare a acestora. Daca unele din datele reproduse pe acest
site constituie o incalcare a drepturilor in discutie, va rugam sa actionati conform prevederilor din
Capitolul 3.
11. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti române competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:
RINGIER ROMANIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, în termen de maxim 4
(patru) saptamâni de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în
consideratie nici o contestatie.

