TERMENI ȘI CONDIȚII
PENTRU COMUNITATEA BÂRLOG

DREPTUL DE COPYRIGHT
Dreptul de copyright pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de Ursus Breweries SA
("Organizatorul"), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în
București, Șoseaua Pipera nr. 43, Sector 2, București, Cod poștal: 020112, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de înmatriculare RO199095, având număr de operator de
date personale 5865. sau de afiliații săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus, parțial sau
integral, ori modificat fără acordul expres exprimat de către Ursus Breweries în scris. Se interzice
folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia.
Conținutul acestui site este oferit utilizatorilor doar cu scop informațional și pentru uz personal și nu
poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat cu alte scopuri și fără a avea
în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.
Ursus Breweries SA își rezervă toate drepturile pentru acest site și pentru conținutul acestuia.
Dacă
downloadați sau printați o copie a conținutului pentru uz personal, trebuie să dețineți toate drepturile de
autor sau avizul proprietarilor conținutului. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și să nu
interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau
restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului
sau a conținutului acestuia.

INFORMATII GENERALE
Informații despre Companie și Website
Website-ul barlog.ro oferă acces la paginile, aplicațiile și serviciile sale online.
Vă recomandăm să citiți cu
atenție termenii de utilizare, întrucât printre alte aspecte, aceștia clarifică și limitările responsabilității
noastre față de utilizator și reglementează contractul dintre utilizator și Ursus Breweries SA referitor la
Website. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați
website-ul, conținutul ori serviciile sale.
Prin utilizarea website-ului barlog.ro sau prin navigarea prin serviciile și conținutul său, sunteți de acord
cu obligațiile detaliate în termenii de utilizare de mai jos. În plus, reguli suplimentare sunt specifice unor
campanii sau servicii individuale și orice astfel de reguli vor fi publicate pe website și se vor considera a fi
încorporate în Termeni și Condiții.
Termenii și condițiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv în cazul utilizatorilor
care contribuie cu materiale video, informații sau alte materiale și servicii pe site. Acest site poate conține
linkuri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul barlog.ro. Acest website nu
are control și nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin
utilizarea acestui site, dumneavoastră absolviți în mod explicit barlog.ro de orice responsabilitate ce ar
rezulta din utilizarea dvs. a unui alt site.
COOKIE CONTROL

Website-ul www.barlog.ro folosește "cookies". Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra
folosirii "cookie"-urilor.
Acest website folosește "cookie"-uri care sunt stocate pe calculatorul tău. "Cookie"-urile sunt fișiere de tip
text, care sunt copiate temporar de către website pe hard disk-ul tău. "Cookie"-urile nu provoacă nicio
daună computerului tău și nici nu conțin viruși. "Cookie"-urile de pe website-ul nostru nu colectează date
personale despre tine. Poți dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul
tău. Ca regulă, "cookie"-urile sunt utilizate pe website-ul nostru pe durată sesiunii tale pentru evaluarea
anonimă, statistică și pentru imbunătățirea relației cu userul. Ocazional, "cookie"-urile pot servi unui scop
suplimentar în anumite secțiuni ale site-ului. Vei fi informat despre acest lucru dacă accesezi una dintre
aceste secțiuni. Prin furnizarea datei tale de naștere, ești de acord să folosim "cookie"-uri.
ACCEPTUL UTILIZATORULUI
Utilizând și/sau vizitând acest site (inclusiv tot conținutul disponibil prin acest site) acceptați automat
termenii și condițiile de utilizare a site-ului.
În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm
să încetați utilizarea site-ului.
POSIBILITATEA DE A ACCEPTA TERMENII DE UTILIZARE
Prin acceptarea condițiilor afirmați că aveți peste 18 ani. De asemenea, afirmați că sunteți în măsură și
competent să înțelegeți termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, reprezentările și garanțiile stabilite mai
jos și să le respectați.
Dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani, vă rugăm să încetați utilizarea site-ului barlor.ro.
ACCESUL PE SITE
A. barlog.ro vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor termeni de
utilizare:
site-ul se va utiliza doar în interes personal și necomercial;
nu veți copia nicio parte din acest site în niciun fel de mediu, fără a obține în prealabil o autorizație scrisă
de la administratorul site-ului barlog.ro sau de la proprietarul conținutului care vă interesează;
nu veți altera sau modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil,
pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat;
veți respecta termenii și condițiile acestui site.
B. Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, aveți nevoie să vă creați un cont. Pentru crearea
contului, trebuie să oferiți informații complete și corecte. Dumneavoastră sunteți unic răspunzător de
activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. și trebuie să păstrați securitatea parolei contului dvs. Trebuie
să anunțați imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs. este compromisă
sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva folosind formularul disponibil în barlog.rol. Chiar
dacă barlog.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului, dvs ați
putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului barlog.rol sau a altor site-uri prin utilizarea neautorizată
a contului dvs.
C. Pentru a accesa site-ul barlog.ro, aveți nevoie de un browser compatibil (IE 9 sau mai modern,
Mozilla Firefox sau Google Chrome cu update-uri efectuate la zi).

D. Sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite
mai multe mesaje de cerere site-ului barlog.ro.
POSTAREA DE CATRE UTILIZATORI
A. Site-ul barlog.ro permite sau va permite în viitor postarea de comentarii, clipuri video sau alte materiale
de către dvs. sau de către alți utilizatori; va mai permite găzduirea, sharing-ul și/sau publicarea acestor
materiale postate. Este de înțeles faptul că, indiferent dacă materialele postate sunt sau nu publicate,
barlog.ro nu garantează confidențialitatea materialelor.
B. Veți fi singurul răspunzător de materialele pe care le postați și de consecința postării sau publicării lor.
Atunci când postați materiale, afirmați, susțineți și garantați că:
●

●

dețineți sau ați obținut licența, drepturile, consimțământul sau permisiunea de a include, utiliza și
distribui materialul pe site și pe orice canale media; în același timp autorizați Ursus Breweries
S.A. în utilizarea tuturor și oricăror mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate, toate acestea incorporate în sau aflate în legătură cu materialele postate, în scopul
includerii, utilizării sub orice formă, prelucrării și distribuirii materialelor pe site și pe orice canale
media, conform celor prevăzute în acești termeni și condiții de utilizare.
dețineți consimțământul scris și/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabilă în
materialele postate pe site, de a apărea pe site și pe orice canale media, în condițiile și limitele
prevăzute în acești termeni și condiții de utilizare. Mai exact, dețineți toate drepturile de autor
pentru materialul postat. Postând materialul pe site, acordați către Ursus Breweries S.A. o licență
(în sensul cesionării drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislației aplicabile) neexclusivă,
cu titlu gratuit, irevocabilă, nelimitată în timp și teritorial prin care transmiteți către Ursus
Breweries S.A. dreptul de autor asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea,
transformarea, distribuirea, închirierea, împrumutul, comunicarea publică, radiodifuzarea,
retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format
media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate. De asemenea, postând
materialul pe acest site, acordați Ursus Breweries S.A. dreptul de a transfera în orice mod către
un radiodifuzor licența acordată Ursus Breweries S.A. prin acești termeni și condiții de utilizare.

C. În legătură cu materialele postate, sunteți de asemenea de acord:
●

să nu postați materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte drepturi ale unei terțe
persoane, incluzând dreptul la protejarea vieții private si la propria imagine, decât dacă sunteți
proprietarul acestor materiale sau aveți consimțământul proprietarului sau autorului de drept de a
posta materialul și de a acorda licența către Ursus Breweries S.A.;

●

să nu publicați elemente care ar putea dăuna site-ului barlog.ro sau unei terțe persoane;

●

să nu postați materiale obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, de hărțuire, care să
instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau
să fie nepotrivite în vreun fel;
să nu postați materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale;
să nu publicați sub numele altei persoane sau entități;
ca barlog.ro să marcheze ca neadecvate materialele care nu respectă termenii și condițiile siteului și să le înlăture de pe site după maximum 7 zile de la postare fără notificarea în prealabilă a
utilizatorului.
să nu postați materiale care conțin imagini cu minori sau referiri la minori (cu vârsta sub 18 ani);

●
●
●

●

●

să nu postați materiale care încalcă prevederile Politicii de Comunicare Comercială a companiei
(disponibilă pe site-ul www.ursus-breweries.ro).

D. În particular, dacă sunteți proprietarul unui drept de autor și considerați că vreun utilizator v-a încălcat
dreptul de proprietate, puteți trimite o notificare administratorului, alături de următoarele elemente:
●
●
●
●
●

semnătură fizică sau electronică a detinatorului dreptului de autor care este încălcat;
identificarea elementului cu drept de autor ce se pretinde a fi încălcat sau o listă cu elementele ce
se consideră a fi încălcate;
identificarea materialului care se consideră a fi încălcat sau a fi subiectul activității de încălcare
și care se dorește a fi înlăturat, sau a utilizatorul al cărui acces pe site se dorește a fi blocat;
informație rezonabil suficientă din punct de vedere cantitativ, pentru a permite o contactare
ulterioară din partea site-ului - adresă, număr de telefon sau email;
dovada conform căreia sunteți îndreptățit să acționați în calitate de proprietar al materialului.

E. Sunteți conștient că în timpul utilizării site-ului vă expuneți la materiale postate dintr-o varietate de
surse și că barlog.ro nu este răspunzător de acuratețea, utilitatea, siguranța materialelor sau gradul în
care acestea respectă drepturile de proprietate.
De asemenea conștientizați faptul că vă expuneți la materiale care pot fi ofensive, indecente,
respingătoare și sunteți de acord să renunțați, la orice drepturi legale sau despăgubiri pe care le-ați putea
pretinde de la barlog.ro, și sunteți de acord să îi investiți și să mențineți barlog.ro, pe
proprietarii/operatorii, afiliații și/sau licențiatorii acestuia cu imunitate completă în măsura permisă de
lege privind toate aspectele legate de utilizarea site-ului.
DECLARATIE DE GARANTIE
Sunteți de acord ca prin utilizarea site-ului barlog.ro să vă asumați orice risc decurgând din aceasta.
Ursus Breweries nu oferă nicio garanție sau reprezentare vizavi de acuratețea sau de cât de complet este
conținutul acestui site sau conținutul altor site-uri legate de acest site și nu-și asumă nicio
responsabilitate pentru oricare:
●
●
●
●
●

erori, greșeli, sau lipsă de acuratețe a conținutului;
vătămare corporală sau a proprietății, de orice natură, rezultând prin accesul dvs. la site-ul și
serviciile noastre;
orice acces neautorizat sau folosință a serverelor noastre securizate și/sau orice și toate datele
personale și/sau informațiile financiare stocate în acestea;
orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către site-ul nostru;
orice erori, viruși sau programe dăunătoare care pot fi transmise către sau prin site-ul nostru de
către o parte terță și/sau orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau
stricăciune de orice fel apărută ca rezultat al folosinței oricărui conținut postat, transmis prin
email, sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul barlog.ro. Ursus Breweries SA nu garantează
și nu-și asumă responsabilitatea pentru orice produs sau serviciu publicat sau oferit de către o
parte terță prin site-ul barlog.rol sau orice site cu hiperlink sau apărut în orice banner sau alt fel
de publicitate, și Ursus Breweries SA nu va fi parte la sau în orice alt fel responsabil pentru
monitorizarea oricăror tranzacții dintre dvs. și o parte terță care oferă produse sau servicii. În
ceea ce privește cumpărarea oricărui produs sau serviciu prin orice modalitate ar trebui să vă
folosiți buna dvs. judecată și să o exercitați cu atenție atunci când este cazul.

LIMITAREA RASPUNDERII

În nici un caz Ursus Breweries SA sau angajații săi nu vor fi pasibili față de dvs. pentru orice daune
directe, indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecință ce rezulta din orice:
●
●
●
●
●

erori, greșeli, sau lipsă de acuratețe a conținutului;
vătămare corporală sau a proprietății, de orice natură, rezultând prin accesul dvs. la site-ul și
serviciile noastre;
orice acces neautorizat sau folosință a serverelor noastre securizate și/sau orice și toate datele
personale și/sau informațiile financiare stocate în acestea;
orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către site-ul nostru;
orice erori, viruși sau programe dăunătoare care pot fi transmise către sau prin site-ul nostru de
către o parte terță și/sau orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau
stricăciune de orice fel apăruta ca rezultat al folosinței oricărui conținut postat, transmis prin
email, sau oricum altfel făcut disponibil prin site-ul barlog.ro. Această limitare a răspunderii se va
aplica în măsura permisă de lege în jurisdicția aplicabilă. Ați luat la cunoștință că barlog.ro nu va
fi răspunzător de postările utilizatorilor sau de comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal
al oricărei terțe părți și că riscul de daune din partea acestora îl suportați doar dvs.

Site-ul este controlat și oferit de către Ursus Breweries SA, o companie înregistrată în România si
functionand conform legii romane. Ursus Breweries SA nu afirma că site-ul barlog.ro este potrivit sau
disponibil pentru folosință în alte jurisdictii. Cei ce accesează sau folosesc site-ul barlog.rol din alte
jurisdicții, sunt responsabili conform legii române.
În cazul încălcării garanțiilor mai sus menționate, veți despăgubi integral Ursus Breweries SA pentru
oricare și toate acțiunile, pretențiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile și cheltuielile, în final
stabilite printr-un ordin/decizie a instanței în sarcina Ursus Breweries SA, care rezultă din sau în legătură
cu, sau suportate datorită încălcării sau presupusei încălcări a acestor drepturi prin utilizarea de către
barlog.ro a oricăror informații sau materiale postate potrivit acestor termeni și condiții de utilizare.

Sunteți de acord să apărați, Ursus Breweries SA și angajații sai de orice pretenții obligațiilor, pierderilor, )
decurgand din:
●
●
●
●

folosința și accesul dvs. la site-ul barlog.rol;
violarea de către dvs. a oricăror termeni din acești termeni de utilizare;
violarea de către dvs. a oricăror drepturi ale unei părți terțe incluzând, fără limitare, orice drept de
proprietate intelectuală;
orice susținere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terțe părți.

