TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ale site-ului www.divertiland.ro

1.

Condiții generale de utilizare - Utilizarea site-ului www.divertiland.ro
presupune acceptarea neconditionata si în totalitate a termenilor și condițiilor
expuse mai jos. În momentul în care se accesează sau se utilizează acest site,
Utilizatorii sai sunt obligați să accepte in fapt termenii și condițiile de utilizare, iar
prin neacceptarea acestor termeni și, implicit a condiților, atrage obligația
Utilizatorului de a înceta imediat accesarea site-ului www.divertiland.ro si a
serviciilor furnizate prin intermediul acestuia.

2.

Descrierea Serviciului - Operatorul administreaza servicii de tip vanzari on-line
catre Utilizatorii sai. Alte servicii ce urmeaza a fi implementate, in timp, in cadrul
site-ului www.divertiland.ro sunt supuse acelorasi termeni si conditii, cu exceptia
situatiilor in care acestea nu au conditii de folosire distinct formulate. Pentru a
vizualiza ofertele disponibile in cadrul site-ului www.divertiland.ro, este
necesara obtinerea accesului la World Wide Web (Internet), direct sau cu ajutorul
altor dispozitive ce asigura accesul la serviciile internet, platind orice taxa
asociata cu acest acces. Aditional, este obligatoriu si echipamentul necesar pentru
a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer si un
modem sau orice alt echipament de acces.

3.

Definitii - În intelesul acestor conditii, urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum
urmeaza:
- “Operator” inseamna administratorul Site-ului;
- “Utilizator” inseamna orice persoana interesata de furnizarea Serviciului definit
mai jos;
- “Serviciu” inseamna asigurarea accesului Utilizatorului la date si informatii
transmise de Operator prin Internet, cu ajutorul acestui site;
- “Companii afiliate” inseamna persoane juridice sau fizice, parteneri sau
persoane afiliate ai Operatorului;
- “Cracking” sau “hacking” inseamna trecerea neautorizata peste serviciul de
autentificare al Utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricarei retele,
server, server web sau cont de utilizator;
- Atacuri de tip „refuzul serviciului” - „Denial of Service” înseamna interferenta
cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, retea sau server, în acest fel blocând
accesul la/de la Serviciu)

4.

Obligatiile Utilizatorului
4.1. Prin continuarea accesarii acestui site, Utilizatorul este de acord in mod
explicit si implicit sa foloseasca Serviciul pus la dispozitia sa, prin intermediul
Site-ului, exclusiv în scopuri legale cu respectarea principiului bunei credinte si a
bunelor moravuri. Astfel, că Utilizatorul se obliga sa:
(a) nu distribuie, modifice, transmita, publice, reproduca, afiseze, acorde licente,
creeze produse derivate, transfere sau să vânda orice fel de informatie, date sau
serviciu obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web;

(b) să nu foloseasca si să nu permita/autorizeze vreunui tert sa foloseasca
Serviciul sau site-ul www.divertiland.ro pentru a transmite, distribui, publica,
reproduce, afisa sau a receptiona materiale care contravin dispozitiilor legale în
vigoare sau au un continut obscen, vulgar, abuziv, defaimator, amenintator,
ofensator, xenofob, ce încalcă orice drept de proprietate intelectuala sau afecteaza
intimitatea sau viata privată a altei persoane, îndeamna la ura rasiala, etnica,
religioasa sau este în orice alt mod ofensator;
(c) să nu desfasoare, dar nici nu va permite, activitatea de cracking sau hacking
sau atacuri de tipul „Denial of Service” asupra acestui site. Utilizatorii care
violeaza securitatea sistemelor sau retelelor vor răspunde civil si penal, fiind
obligati la daune material.
4.2 Prin continuarea accesului la site-ul www.divertiland.ro , Utilizatorul este de
accord, in mod explicit, sa despagubeasca Operatorul, atât cu privire la orice
pretentie ridicata de catre un tert, ca urmare a utilizarii Serviciului sau utilizarii
site-ului www.divertiland.ro, cât si cu privire la orice pierdere, fie directa,
indirecta, pe cale de consecinta, fie de alta natura, costuri, actiuni, procese,
pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite ca
urmare a încalcarii sau ignorarii de catre Utilizator a acestor conditii.
Plata
tuturor cheltuielilor aditionale în legatura cu folosirea Serviciului, solicitarea de
servicii din partea companiilor afiliate, inclusiv acelea pe care furnizorul de
servicii sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina Utilizatorului.

5.

Continutul Utilizatorilor
5.1. Prin continuarea accesării prezentului site, Utilizatorul intelege, recunoaste si
accepta ca toate datele, informatiile, textul, software, fotografiile, graficele,
filmuletele, mesajele sau alte materiale (denumite în continuare "CONTINUT"),
indiferent de modalitatea afisarii acestora, continut vizibil în secțiunea „Ce spun
vizitatorii noștri” revin în responsabilitatea unica a autorului unor astfel de
materiale. Operatorul nu controleaza, doar monitorizeaza continutul transmis si
astfel, nu garanteaza acuratetea, integritatea si calitatea acestui continut. Astfel
Utilizatorul intelege si accepta ca prin folosirea Serviciului oferit de catre site-ul
www.divertiland.ro, poate fi expus la un continut care poate fi ofensator sau
indecent.
5.2 Prin continuarea accesării site-ului www.divertiland.ro, Utilizatorul isi
exprima acordul, sub sanctiunea aplicarii prevederilor legale în vigoare în
România, sa nu foloseasca Serviciul pentru a:
(i) falsifica datele de identificare sau a le manipula în orice alt mod, cu scopul de a
deghiza sau ascunde originea oricarui continut transmis prin intermediul Siteului si/sau sa dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au nici un
link activ de pe o pagina din interiorul site-ului membrului respectiv);
(ii) încarca, difuza, posta sau (re)transmite în alt mod orice continut pentru care
nu detine dreptul legal de (re)transmitere sau difuzare în orice conditii, sub orice
sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau de încredere (cum sunt

informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau
dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de
confidentialitate);
(iii) încarca, difuza, posta sau (re)transmite în alt mod orice tip de publicitate,
materiale promotionale, "spam", "junk mail", scrisori în lant, scheme piramidale,
sau orice alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt
formate cu acest scop;
(iv) încarca, difuza, posta sau (re)transmite în alt mod orice material care contine
virusi sau orice alt tip de cod malware, fisiere, sau programe care sunt create sa
modifice, distruga, întrerupa sau sa limiteze functionarea oricarui alt software,
componente hardware sau echipament de telecomunicatii; .
5.3 Este permisă reproducerea a maximum două paragrafe pe alte site-uri doar cu
specificarea sursei și cu link către site-ul www.divertiland.ro , dupa următorul
model: “Sursa: Divertiland – www.divertiland.ro”.
Utilizatorii care expediază informații către Site își asumă obligația de a nu încălca
în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar deține și accepta
implicit ca răspunderea pentru încălcarea acestora le revine în totalitate.

6.

Obligatii la înregistrare
6.1 Pentru a folosi Serviciul, prin continuarea acccesului la Site, Utilizatorul se
obliga:
(1) sa furnizeze date reale, exacte si complete, asa cum este cerut prin formularul
de înregistrare si
(2) sa mentina sau sa actualizeze, atunci când situatia o cere, datele sale de
înregistrare pentru a fi reale, exacte si complete. In situatiile furnizarii de
informatii fictive, inexacte sau incomplete, utilizatorul recunoaste si accepta ca
Operatorul are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul acestuia si sa refuze
toate încercarile curente sau viitoare de folosire a Serviciului. Totodata,
Operatorul nu va raspunde pentru orice fel de prejudiciu cauzat Utilizatorului ca
urmare a furnizarii de date fictive, inexacte sau incomplete sau incomplete cu
toate consecintele directe sau indirecte decurgand din acest aspect.

7.

Încetarea colaborarii
7.1 Prin continuarea acccesului la Site, Utilizatorul intelege si accepta ca
Operatorul, daca considera de cuviinta, va bloca accesul Utilizatorului la site-ul
www.divertiland.ro, la utilizarea Serviciului, sau sa scoata si sa stearga orice
continut din cadrul Serviciului, pentru orice motiv. Operatorul are dreptul, de
asemenea, oricând doreste si fara a da socoteala, sa întrerupe furnizarea
Serviciului cu sau fara nici o notificare prealabila.

8.

Limitarea raspunderii
8.1 Prin continuarea acccesului la site-ul www.divertiland.ro, Utilizatorul declara

în mod expres ca întelege, recunoaste si este de acord cu urmatoarele afirmatii:
I.
Utilizarea Serviciului se face pe propria raspundere. Serviciul este furnizat
pe principiul "asa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile". Operatorul
nu este responsabil pentru nici o pierdere suferita de catre Utilizator,
directa sau indirecta, rezultata din sau legata în orice fel de folosirea sau
gradul de performanta al Serviciului, a acestui site web sau site-urilor web
în legatura cu acesta;
II.
Operatorul nu ofera nici o garantie ca:
1. Serviciul va implini toate cerintele Utilizatorului;
2. Serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fara erori;
3. orice eroare de program va fi corectata;
4. Serviciul va fi compatibil cu platforma sau aplicatiile software ale
Utilizatorului;
5. Serviciul sau serverul care îl pune la dispozitia Utilizatorilor este lipsit
de virusi sau alte componente care ar putea dauna Utilizatorilor si nu
poate fi responsabil de vreo actiune pe care o întreprindeti pe baza
respectivelor informatii sau a serviciului.
III.
Orice material obtinut prin utilizarea Serviciului pus la dispozitie de catre
Operator se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu
al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoana responsabila de
eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care este accesat
Serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea
oricaror materiale.
IV.
Niciun sfat sau alte informatii orale sau scrise, obtinute de catre Utilizator
de la Operator prin intermediul Serviciului, nu va presupune o garantie
alta decât cea stipulata expres aceste Conditii de Utilizare.
8.2 Utilizatorul intelege si accepta ca raspunderea Operatorului (daca aceasta este
stabilita de catre o instanta judecatoreasca sau un tribunal arbitral) rezultata în
orice mod din sau în legatura cu furnizarea Serviciului conform acestor Conditii,
este limitata în cazul fiecarui eveniment sau în cazul oricarei serii de mai multe
evenimente la cel mult 200 de Euro.

9.

Securitate
9.1 Utilizatorul ia la cunostinta ca Operatorul nu poate controla si nu ofera alt fel
de garantii privind securitatea informatiilor care trec prin reteaua sa de
comunicatii si prin Internet sau prin Serviciu decât cele cerute de legea româna în
vigoare.
9.2 Utilizatorul ia la cunostinta ca Serviciul disponibil prin Internet si, desi
Operatorul va face tot ce ii sta în putinta pentru a mentine securitatea
informatiilor, nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o
trimite folosind Serviciul va fi permanent în siguranta.

10.

Conexiunea la alte Retele
10.1 Serviciul poate fi folosit de catre Utilizator pentru a afla diferite informatii

afisate de catre Operator pe Internet, pentru a face legatura cu alte Retele sau siteuri web din lume, iar Utilizatorul se angajeaza sa respecte politicile de utilizare
valabile în acele retele sau site-uri. Utilizatorul accepta ca Operatorul nu
controleaza aceste site-uri, nu este responsabila si nu îsi asuma nici o obligatie în
ceea ce priveste alte site-uri, orice link din alte site-uri sau continutul acestora.
10.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau retele este facuta numai
pentru ajutorul Utilizatorului în sensul utilizarii si nu implica sprijinul sau
încurajarea de catre Operatorului a materialului disponibil pe sau prin acele siteuri sau retele si nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul acceseaza acele
site-uri si le foloseste produsele si serviciile exclusiv pe propriul risc.
10.3 Operatorul nu garanteaza ca serviciile sau materialele furnizate de terte surse
sau companiile asociate sunt acceptabile si disponibile în orice zona a României.
Daca Utilizatorul acceseaza alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terti
sau Companii Afiliate, Operatorul nu este responsabil pentru respectarea de catre
Utilizator sau de catre terti sau companii asociate a legilor locale sau a altor acte
normative în vigoare în acele tari.

11.

Proprietate intelectualã
11.1 Utilizatorul declara în mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toate
reprezentarile stilizate, toate logo-urile si simbolurile asociate si combinatii ale
acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt protejate
find, fie marci înregistrate ale Operatorului, fie ale Companiilor Afiliate.
11.2 Acest website si continutul, precum si toate informatiile continute în acest
site sunt proprietatea Operatorului care îsi rezerva dreptul de a modifica
continutul si/sau structura site-ului www.divertiland.ro în orice moment si fara
nici o informare prealabila.
11.3 Utilizatorii au urmatoarele drepturi:
a. sa exploreze continutul;
b. sa reproduca, traduca sau utilizeze informatiile publicate numai cu acordul
Operatorului si cu indicarea respectivei surse astfel cum este aratat mai sus;
c. inserarea în paginile proprii a unor legaturi catre acest website (atunci când
legaturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare, se va
asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea portalului site-ului).
11.4 Utilizatorul intelege recunoaste si accepta ca Operatorul si orice software
folosit în legatura cu Serviciul sau contine informatii confidentiale si aflate sub
drept de proprietate si sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate
intelectuala, industriala si orice alte legi aplicabile în vigoare în România. Mai
mult decat atat, orice continut din cadrul bannerelor publicitare sau promotiilor
sau alte informatii disponibile prin intermediul Operatorului este protejat de
drepturi de autor, de marci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi
de proprietate sau legi aplicabile în vigoare în România. Utilizatorul nu va ceda,
modifica, inchiria, ceda, împrumuta, vinde, distribui sau sa crea materiale
derivate, bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar
daca nu este stipulat altfel, în mod expres, de Operator referitor la Serviciul oferit.
11.5 Drepturile de autor asupra întregului continut al acestuia apartin în totalitate

Operatorului. Întregul continut al www.divertiland.ro - imagini, texte, grafice,
simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este
proprietatea Operatorului si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de
autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara
acordul Operatorului a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste
conform legilor în vigoare.

12.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in conditiile valabile la
adresa http://www.divertiland.ro/Politica_Confidentialitate

13.

Înstiintari
13.1 Înstiintarile catre utilizatori pot fi facute fie pe cale electronica, prin e-mail fie
prin posta obisnuita. Operatorul mai poate face notificari cu privire la schimbarea
Termenilor si Conditiilor sau alte chestiuni prin afisarea de înstiintari catre
utilizatori în mod general în cadrul Serviciului.

14.

GENERALITATI
14.1 Modificarea termenilor și a condițiilor www.divertiland.ro își rezervă dreptul de a
modifica în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, fără o
notificare anterioară a Utilizatorului. Astfel de modificari vor fi aduse la
cunostinta Utilizatorului prin afisare pe site-ul www.divertiland.ro Modificarile
facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Utilizator daca acesta continua sa
foloseasca Serviciul dupa afisarea lor pe site-ul www.divertiland.ro.
14.2 Forta Majora - Operatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru
imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute în aceste conditii, ca
rezultat al oricarei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar
nelimitându-se la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile,
actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele sau a altor autoritati competente
de care Operatorul nu este responsabil.
14.3 Jurisdictie - Acest site web (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista
linkuri) este controlat de catre Operator. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul
accepta ca acesti termeni si acesta conditii si orice disputa legata de ele sunt
guvernate si interpretate în concordanta cu legile României, iar Utilizatorul
admite sa se supuna competentei exclusive a instantelor judecatoresti de pe
teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România si de
peste hotare. Operatorul nu ofera nici o asigurare ca continutul acestui site se
supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari în afara
României. Daca Utilizatorul acceseaza acest site din afara României, o face pe
riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se
afla.
14.4 Confidentialitate - Operatorul nu garanteaza ca accesarea de catre Utilizator a
Serviciului va fi confidentiala. Operatorul nu este responsabil pentru nici un
prejudiciu cauzat Utilizatorului sau altei persoane ca rezultat al confidentialitatii
cu privire la utilizarea de catre Utilizator a acestui site. Orice informatie pe care
Utilizatorul o dezvaluie pe site se poate sa nu fie în siguranta pe durata
transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta
transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseste acest site web. Unele

servicii pe care le acceseaza Utilizatorul pe acest site ii permit Operatorului sa
primeasca informatii cu caracter personal.
Încalcari
15 Utilizatorul poate sa aduca la cunostinta Operatorului că orice încalcare a acestor Termeni
si Conditii la urmatoarea adresa Strada Divertismentului, nr. 1, Autostrada Bucuresti-Pitesti
Km 13, 077040, Chiajna, Ilfov, Romania. Orice întrebari sau sugestii vor fi adresate le email la
contact@divertiland.ro sau sa folosind sectiunea "Contact" de pe site-ul www.divertiland.ro.

