CONDITII DE UTILIZARE
Introducere
Prin accesarea acestui site, utilizatorii consimt sa respecte urmatoarele conditii de utilizare fara
restrictii sau alte pretentii. Va rugam cititi aceste conditii cu atentie inainte de utilizarea site-ului.
Acesti termeni si conditii pot fi revizuiti in orice moment prin actualizarea acestui material. orice
revizuire trebuie respectata, de aceea aceasta pagina trebuie vizitata periodic pentru a afla termenii
si conditiile obligatorii la acel moment.
Copyright
Întregul conţinut al acestui site www.fivex.ro - imagini, texte, elemente de grafică WEB şi alte date este proprietatea FIVEX SRL şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea
fără acordul FIVEX SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în
vigoare.
Securitatea datelor personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, FIVEX SRL va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Acestea vor fi folosite de
FIVEX SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularele de contact prezente
în site vor fi folosite strict pentru a lua legătura cu dumneavoastră şi a putea realiza eventualele
promoţii, buletinele informative periodice etc. FIVEX SRL se obligă să nu facă publice sau să nu vândă
bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale.
Securitatea informaţiilor
Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor
care se afla in controlul nostru. FIVEX SRL nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de
informatii cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu
raspundem pentru eventuale erori in securitatea serverului care gazduieste site-ul, inclusiv si nu in
ultimul rand pierderile de profit, folosire, date sau altele asemanatoare, chiar daca FIVEX SRL a fost
avertizata de posibilitatea producerii a unor astfel de evenimente sau pierderi.
Greseli de editare
In eventualitatea in care informatiile referitoare la activitatea comerciala a FIVEX SRL sau unele
caracteristici ale serviciilor au fost gresit introduse in bazele noastre de date (sau afisate gresit in site),
compania noastra nu isi atribuie nicio responsabilitate privind eventualele daune directe sau indirecte
ce ar rezulta din acestea.
Termene de raspuns
FIVEX SRL face eforturi deosebite pentru a raspunde cu promtitudine oricarei solicitari venite din
partea utilizatorilor acestui site. Cu toate acestea, termenul de raspuns pentru solicitarile expediate
folosind „Formularele de contact” prezente in site poate varia. Completarea si expedierea acestor
formulare nu obliga in niciun fel FIVEX SRL de a da curs raspunsului sau.

Conditii legale
www.fivex.ro functioneaza conform tuturor prevederilor legale ale Statului Roman.
Dispute si conflicte
Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.fivex.ro si orice incercare de frauda va fi raportata
autoritatilor competente. Orice conflict aparut intre FIVEX SRL si clienti se incearca a fi rezolvat pe
cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor
aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de
competenta instantelor romanesti.
Fiind de acord cu aceste Conditii de utilizare, clientul isi asuma in totalitate drepturi si obligatii ce
decurg din utilizarea site-ului www.fivex.ro .

