Termeni si conditii

Comunicare electronica

Prin accesarea site-ului www.sighet-online.ro, folosirea, vizitarea, sau trimiterea de e-mail-uri
catre
www.sighet-online.ro, se realizeaza o
comunicare electronica. Astfel dumneavoastra consimtiti sa primiti notificari de la
www.sighet-online.ro
in mod electronic, inclusiv comunicari prin e-mail si anunturi pe site.

Confidentialitatea datelor

www.sighet-online.ro duce o politica stricta de respectare a confidentialitatii datelor
vizitatorilor sai.
Datele personale introduse de catre vizitatori vor fi folosite numai in scopul declarat al acestui
site. Informatiile cuprinse in formularul de contact sunt necesare pentru confirmarea e-mailului.
www.sighet-online.ro nu încurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de
e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese
e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor
persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra.

Comentarii, comunicari, impresii

Cei care viziteaza site-ul www.sighet-online.ro pot face comentarii si orice alte comunicari, pot
transmite intrebari, impresii, idei, sau alte informatii care nu au caracter ilegal, obscen, xenofob,
nu incalca drepturile de proprietate intelectuala si nu contin virusi.
www.sighet-online.ro are dreptul (dar nu si obligatia) de a elimina sau modifica un asemenea
tip de continut.
In cazul in care utilizatorul trimite sau afiseaza pe site-ul www.sighet-online.ro
materiale/documentare acesta confera sitului
www.sighet-online.ro
dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica,
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adapta, publica, traduce in interesul sitului aceste continuturi.
Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau
transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu
cauzeze prejudicii nici unei persoane.
www.sighet-online.ro nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul mesajelor,
comentariilor afisate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului.

Accesul la site

Situl www.sighet-online.ro garanteaza utilizatorilor acces limitat, in interes personal, pe acest
site.
www.sighet-online.ro nu confera utilizatorilor dreptul de a descarca sau de a modifica partial
sau integral site-ul.
www.sighet-online.ro nu permite utilizatorilor dreptul de a copia, vinde/revinde sau de a
exploata site-ul in orice mod, in scopuri comerciale fara acordul scris al acestuia.

Securitatea informatiilor

www.sighet-online.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise
prin sistemul sau informatic.
www.sighet-online.ro nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii
cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul si nici
nu garanteaza faptul ca site-ul, serverul pe care este gazduit sau mailurile expediate de la
www.sighet-online.ro
nu contin virusi sau alte componente daunatoare.
www.sighet-online.ro nu raspunde pentru defectiunile care pericliteaza securitatea serverului
pe care este gazduit site-ul.
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