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TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI TEDx OBOR 

  

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.tedxobor.com („Website-ul”), deținut și administrat de 

Cristina Crețu ("Administratorul").  

Vă rugam să citiți cu atenție acești termeni și condiții de utilizare ("Termenii") înainte să utilizați serviciile 

website-ului. Termenii se aplică accesului și utilizării website-ului de către toți vizitatorii săi. 

1. Utilizarea Website-ului  

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești 

Termeni, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați website-ul.  

Vă încurajăm să verificați frecvent Website-ul nostru pentru a vedea condițiile actuale în vigoare și orice 

modificări care le-ar fi putut fi aduse.  

Dacă vom aduce modificări semnificative ale Termenilor, vom posta Termenii revizuiți și data la care 

aceștia au fost revizuiți. Utilizând website-ul ulterior acestor modificări ale Termenilor, acceptați aceste 

modificări. 

Niciun material de pe aceast website nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis 

sau distribuit în vreun fel, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod specific de 

administratorul website-ului. 

Termenii şi condiţiile referitoare la acest website sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând 

din utilizarea website-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor 

judecătoreşti din România. 

2. Vârsta și accesul utilizatorilor 

Prin accesarea și transmiterea de informații prin intermediul acestui website, confirmați și garantați că 

aveți peste 16 ani. 

3. Politica de confidențialitate - informații pentru utilizatori      

În cursul utilizării website-ului, dacă doriţi să ne contactaţi şi/sau să publicaţi anumite materiale, vi se 

poate solicita să ne furnizați anumite informații. Utilizarea de către administratorul website-ului a oricărei 

informații pe care o furnizați prin intermediul website-ului va fi guvernată de Politica noastră de 

confidențialitate disponibilă la adresa www.tedxobor.com/politica%20de%20confidentialitate.pdf   

4. Drepturi de proprietate intelectuală  

Website-ul, inclusiv conținutul său, cum ar fi textul, imaginile și codul HTML utilizat pentru a genera 

paginile ("Materiale"), sunt proprietatea Administratorul website-ului sau a furnizorilor sau licențiatorilor 

noștri și sunt protejate prin brevete, mărci comerciale și/sau drepturile de autor. Cu excepția cazului în 

care se prevede altfel în prezentul document, nu puteți utiliza, descărca, încărca, copia, imprima, afișa, 

efectua, reproduce, publica, modifica, șterge, adăuga, licența, posta, transmite sau distribui orice 

materiale de pe acest website, în întregime sau în parte, pentru orice scop public sau comercial fără 

permisiunea scrisă specifică a administratorului website-ului.  

http://www.mainevafimaibine.ro/
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Fiecare utilizator beneficiază de o licență personală, neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa website-

ul și pentru a utiliza informațiile și serviciile conținute aici. În schimb, ne acordați o licență neexclusivă, 

fără redevențe, pentru a utiliza orice conținut pe care îl postați pe acest site în orice scop, sub rezerva 

termenilor expresi ai prezentului acord. 

5. Utilizări specifice interzise 

Website-ul poate fi utilizat numai în scopuri legale de către persoanele care acceseaza informaţia 

publicată pe acesta. Sunteți responsabil pentru propriile dumneavoastră comunicări, inclusiv încărcarea, 

transmiterea și postarea de informații și sunteți responsabili de consecințele postării lor pe sau prin 

intermediul website-ului. Administratorul website-ului interzice în mod expres orice utilizare a website-

ului și solicită tuturor utilizatorilor să accepte să nu folosească website-ul pentru oricare dintre 

următoarele: 

a) Postarea oricăror informații care sunt incomplete, false, inexacte sau nu sunt ale dvs.; 

b) Impersonarea unei alte persoane; 

c) Constituirea sau încurajarea unui comportament care ar constitui o infracțiune sau care să încalce 

orice reglementare națională sau internațională; 

d) Postarea unor materiale protejate prin drepturi de autor sau deținute în alt mod de o terță parte, 

cu excepția cazului în care sunteți proprietarul drepturilor de autor sau aveți permisiunea 

proprietarului să o postați; 

e) Publicarea materialelor care dezvăluie secrete comerciale, cu excepția cazului în care le dețineți 

sau aveți permisiunea proprietarului; 

 

6.  Reguli, limite și modificări ale website-ului 

 

Ne rezervăm dreptul, din orice motiv, la discreția noastră și fără notificare, să reziliem, să 

modificăm, să suspendăm sau să întrerupem orice aspect al website-ului, inclusiv, dar fără a se 

limita la, informații, date, text, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale ("Conținut"), 

caracteristici și / sau ore de disponibilitate și nu vom fi răspunzători față de utilizatori sau față de 

terți pentru a face acest lucru. De asemenea, este posibil să impunem reguli și limite privind 

utilizarea website-ului sau să restricționăm accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut 

al website-ului fără notificare. Avem dreptul de a modifica aceste reguli și/ sau limitări în orice 

moment, la discreția noastră. 

 


