TERMENI DE UTILIZARE
Apreciem faptul ca parcurgeti cu atentie aceasta pagina inainte de a utiliza continutul siteului. Vizitarea si utilizarea acestui site se pot face numai daca sunteti de acord cu aceste
conditii de utilizare. Vizitarea si utilizarea site-ului sunt conditionate de acceptarea acestor
conditii de utilizare. Aceste conditii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastra prin
simplul fapt al accesarii site-ului, reprezentând acordul de vointa dintre dumneavoastra si
noi in legatura cu utilizarea site-ului.
Continutul tuturor paginilor site-ului
proprietatea ROMSTAL IMEX SRL.

www.universulfaptelorbune.ro

reprezinta

Toate materialele (incluzand fara limitari articole, texte, imagini, banner-ele, logo-uri,
design, etc) continute in acest site sunt protejate de legile copyright-ului si ale dreptului de
autor. Ele nu pot fi reproduse, copiate distribuite, vandute, transmise sau publicate fara
acordul scris al ROMSTAL IMEX SRL. Este interzisa copierea, distributia, transmiterea,
publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informatie sau serviciu,
obtinute de pe sau prin intermediul site-ului. Este interzisa modificarea oricarei informatii
(atat text cat si foto sau video) continute in paginile site-ului.
Link-urile catre alte locatii Internet sunt informatii publice. Ele au fost selectate cu grija de
noi, dar subliniem ca nu ne asumam raspunderea pentru utilitatea sau acuratetea acestor
site-uri. Este important sa subliniem ca noi nu suntem afiliati cu proprietarii acelor site-uri.
Exceptiile vor fi mentionate sau vor fi evidente. Nu vom putea fi facuti raspunzatori de
eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele site-uri.
In situatia in care vizitatorul unui site doreste sa sustina printr-o donatie unul dintre
proiectele prezentate pe platforma www.universulfaptelorbune.ro, va putea face acest lucru
accesand link-urile respective din site. Donatiile vor fi incasate direct de catre partenerii
Romstal, nicio suma de bani nu va intra in conturile Romstal. Partenerii beneficiary ai
donatiilor sunt responsabili de utilizarea sumelor incasate din donatiile vizitatorilor
platformei www.universulfaptelorbune.ro.
CONTUL
In cazul inregistrarii pe acest site a unui cont de utilizator sau de partener, va asumati si
sunteti de acord cu termenii si conditiile din acest document.
Prin utilizator se intelege orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani care, prin
finalizarea procesului de creare a contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice
site-ului mentionate in prezenta sectiune de Termeni de utilizare.
Prin partener se intelege orice organizatie non-guvernamentala care solicita si obtine
calitatea de partener, completand in acest sens formularul dedicate din sectiunea “Devino

partener” si incarcand pe site documentele necesare analizei solicitarii. Trimiterea acestei
cereri de parteneriat NU garanteaza alocarea unei forme de ajutorare (sponsorizare, donatie,
echipamente, voluntari, etc), iar Romstal isi rezerva dreptul de a selecta cauzele, respectiv
asociatiile cu care va incheia parteneriate. Vor fi analizate doar cererile complete si care au
atasate toate documentele cerute.
Persoanele fizice si persoanele juridice cu scop lucrativ nu sunt eligibile pentru a depune
cerere de parteneriat si nu vor fi luate in considerare.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA
Pentru a afla modul in care utilizam datele cu caracter personal si a va informa in legatura
cu drepturile dumneavoastra va rugam sa cititi Politica de confidentialitate
(https://universulfaptelorbune.ro/Politica_confidentialitate.pdf ) si Politica de cokies
(https://universulfaptelorbune.ro/Politica_cookies.pdf )

LIMITAREA RASPUNDERII
Utilizarea acestui site reprezinta in totalitate optiunea dumneavoastra. Romstal sau orice
alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare
pentru daune directe sau indirecte, de orice natura (inclusiv daune provocate de virusi care
ar putea sa va infecteze computerul, alte elemente sau actiuni care pot provoca daune,
specifice Internetului si tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securitatii informatiilor)
rezultate in urma accesarii sau utilizarii acestui site sau descarcarii oricarui material,
informatii, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site. Desi va depune toate
eforturile in acest sens, Romstal nu garanteaza ca functionarea site-ului si a serverelor va fi
neintrerupta si lipsita de erori, respectiv ca utilizarea site-ului este lipsita de riscuri.
Romstal are dreptul exclusiv de a stabili continutul si forma acestui site si de a-l modifica in
orice moment, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, fara a cere vreun acord si fara
ca pentru aceasta (modificarea) sa poata fi obligat sa raspunda oricând, catre oricine si in
orice conditii.

