Termeni şi condiţii de utilizare
Acest site web aparţine Orange Romania Communications S.A. ("OROC"). Vă rugăm să citiţi
cu atenţie acești termeni şi condiţii de utilizare înainte de a utiliza site-ul web. Prin accesarea
şi/sau utilizarea acestui site, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Termenii şi
condiţiile de Utilizare.
OROC poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare la anumite intervale de timp, orice
modificare intrând în vigoare imediat ce este afișată pe acest site web.
Utilizarea site-ului web
Accesarea şi utilizarea informaţiilor de pe site-ul web sunt supuse termenilor şi condiţiile de
utilizare. Sunteţi de acord să acţionaţi întotdeauna conform legii în ceea ce priveşte utilizarea
şi accesarea acestui site web şi să nu întreprindeți nicio acţiune care să deterioreze,
împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcţionarea acestui site web sau să
împiedice utilizarea şi exploatarea acestui site web de către alţi utilizatori.
Conţinut
Sunteţi de acord că accesarea şi utilizarea acestui site web şi a conţinutului aferent se face
pe propria dvs. răspundere. OROC poate adăuga, modifica sau şterge materialele de pe acest
site web în orice moment şi la propria discreţie. OROC va depune eforturi rezonabile pentru a
include informaţii precise şi actualizate pe acest site web, dar nu oferă nicio garanţie, nu-şi
asumă nicio responsabilitate şi nu face nicio declaraţie de niciun fel în ceea ce priveşte
acurateţea, gradul de actualizare, calitatea, caracterul complet sau adecvarea la scop a
acestora. OROC îşi declină răspunderea privind toate garanţiile, exprese sau implicite, în
limita maximă permisă de lege. OROC, afiliații săi şi nicio parte implicată în crearea,
dezvoltarea sau administrarea acestui site web nu vor fi responsabile pentru nicio pierdere,
daună sau cost de nicio natură, ca urmare a folosirii funcționalităților și/sau a informaţiilor
conţinute pe acest site web, accesării, utilizării sau incapacităţii de a utiliza acest site web sau
a oricăror erori sau omisiuni de conţinut.
Protecția datelor si modulele cookie
Vă rugăm să consultați Nota de informare privind protecția datelor cu caracter
personal și Politica privind cookie-urile, care explică drepturile utilizatorilor şi condiţiile
conform cărora putem prelucra orice date cu caracter personal (inclusiv prin utilizarea de
„module cookie”) care ne sunt puse la dispoziţie prin intermediul acestui site web.
Site-urile web şi linkurile terţilor
Acest site web poate conţine linkuri sau referinţe către alte site-uri web administrate de terţi
asupra cărora nu avem niciun control. În mod similar, acest site web poate fi accesat prin
intermediul linkurilor terţilor asupra cărora OROC nu are niciun control. OROC nu oferă nicio
garanţie, nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu face nicio declaraţie de niciun fel în ceea ce
priveşte acurateţea, gradul de actualizare, calitatea, caracterul complet sau adecvarea la scop
a oricăror informaţii conţinute pe asemenea site-uri web şi nu va fi responsabilă pentru nicio
pierdere, daună sau cost de niciun fel care decurg din asemenea informaţii. Includerea
linkurilor terţilor nu implică nicio susţinere sau recomandare din partea OROC.
Drepturi de proprietate intelectuală
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OROC deţine toate drepturile de autor, brevetele, drepturile asupra bazelor de date, mărcile
comerciale, proiectele, know-how-ul şi informaţiile cu caracter confidenţial (indiferent dacă
sunt înregistrate sau nu) şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală incluse în acest
site web şi conţinutul său, sau are drepturi de folosire a acestora. Conţinutul acestui site web
poate fi copiat doar în scop personal necomercial cu toate drepturile de autor sau alte menţiuni
referitoare la drepturile de proprietate păstrate fără a putea fi ulterior recopiat, reprodus sau
redistribuit în orice alt fel. Cu excepţia autorizării exprese sus-menţionate, nu aveţi
permisiunea de a copia, afişa, descărca, distribui, modifica, reproduce, republica sau
retransmite nicio informaţie, text sau document incluse pe acest site web sau orice parte a
acestuia pe niciun suport electronic sau tipărit sau concepe orice lucrare derivată pe baza
acestora, fără acordul expres scris al OROC. În plus, denumirea şi sigla Orange sunt mărci
comerciale înregistrate şi nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a OROC. Utilizarea abuzivă
a mărcilor comerciale Orange sau a oricăror altor materiale este interzisă şi poate încălca
legea dreptului de autor, legea aplicabilă mărcilor comerciale şi/sau alte legi.
Legislaţia românească
Acest site web şi conţinutul aferent sunt în conformitate cu legislaţia din România. Deşi
informaţiile de pe acest site web sunt accesibile utilizatorilor din afara României, informaţiile
de pe site-ul web sunt destinate pentru a fi utilizate strict de către rezidenţii români. Termenii
și conditiile de utilizare de faţă vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia din România.
Instanţele române din Bucureşti vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror litigii apărute în
legătura cu acest site web.
Diverse
În măsura în care oricare prevederi ale acestor termeni și condiții de utilizare sunt considerate
ilegale, nule sau neaplicabile, atunci asemenea prevederi vor fi înlăturate şi şterse fără a
afecta aplicabilitatea prevederilor rămase.
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