Dabas, 1 octombrie 2018.
Prezentul document nu va fi înregistrat, se va încheia exclusiv în format electronic, nu se califică ca și contract în
scris, se întocmește în limba maghiară, nu face referire la cod de comportament. Pentru întrebările legate de
funcționarea paginii web, vă stăm la dispoziție la adresele de contact furnizate.
Prezentele CGC sunt valabile pentru relațiile de drept de pe pagina (http://diegofranchise.com/ro) și subdomeniile
Furnizorului. Prezentele CGC sunt accesibile permanent pe următoarea pagină
web: http://diegofranchise.com/ro/cdu și se poate descărca de pe următorul link:
1.

DATELE FURNIZORULUI:

Numele furnizorului: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sediul furnizorului: 2372 Dabas, Beton u. 26.
Datele de contact ale furnizorului, adresa de corespondență electronică utilizată în mod regulat pentru relațiile cu
solicitanții sunt: info@diego-slovakia.sk
Număr de înmatriculare 13 09 083541 Cod fiscal: 10744804‐2‐44
Numele autorității de luare în evidență: Tribunalul Capitalei, în calitate de Judecătoria firmelor 06 29/567‐200
Fax: 06 29/567‐060
GPS: N 47.16898 E 19.362577
Numărul de evidență pentru protecție a datelor: NAIH‐77516/2014. Limba contractului: maghiară
Numele, adresa, adresa‐de e‐mail a furnizorului de găzduire: numele: Diego Kereskedelmi Kft.
adresa: 2372 Dabas, Beton út 26. adresa de e‐mail: info@diego.hu, nr. de telefon: +36 29 567 200 pers. contact:
Váradi Attila
2.

DEFINȚII

Noțiunile scrise cu majuscule din prezentul Regulament au următorul înțeles:
2.1 Furnizor: persoană juridică care efectuează servicii de comerț electronic.
2.2 Utilizator: Orice persoană care accesează în orice fel pagina web sau serviciile disponibile pe pagina web.

3.

DISPOZIȚII FUNDAMENTALE

3.1 Pentru problemele nereglementate în prezentul Regulament, precum pentru interpretarea prezentului
Regulament se aplică legislația maghiară, îndeosebi prevederile legii nr. V din anul 2013 referitoare la Codul Civil
(„Ptk.”) și legea CVIII din anul 2001 referitoare la aspectele legate de serviciile de comerț electronic, respectiv
serviciile societății informaționale (Elker. tv.). Dispozițiile obligatorii din legislația relevantă se aplică părților fără
clauze specifice.
3.2 Prezentul Regulament este în vigoare din 1 octombrie 2018 și este valabilă până la data revocării. Furnizorul
are dreptul de a modifica unilateral Regulamentul. Furnizorul va publica pe pagina web modificările cu 11
(unsprezece) zile înaintea intrării acestora în vigoare. Utilizatorii, prin utilizarea acestei pagini web acceptă, că vor
fi supuși în mod automat tuturor reglementări privind utilizarea paginii web.
3.3 Utilizatorul, în cazul în care intră pe pagina web administrat de Furnizor, sau citește conținutul acesteia în
orice mod - și în cazul în care nu este utilizatorul înregistrat al paginii web, acceptă că cele cuprinse în
Regulament sunt obligatorii pentru el. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă condițiile, nu are dreptul de a
vizualiza conținutul paginii web.

3.4 Furnizorul își rezervă toate drepturile privitor la pagina web, oricare detaliu a acesteia și conținutul apărut pe
aceasta, precum privitor la difuzarea paginii web. Este interzisă descărcarea, salvarea electronică, prelucrarea și
valorificarea conținuturilor apărute pe pagina web sau oricăror detalii ale acestora, fără acordul în scris al
Furnizorului.
4.

EXONERAREA RĂSPUNDERII

4.1 Furnizorul declară că urmărește să actualizeze permanent informațiile regăsite pe pagina web, dar nu-și
asumă răspunderea pentru exhaustivitatea acestora, corespunderea acestora în toate circumstanțele, pentru
eventualele modificări.
4.2 Furnizorul subliniază, că nu-și asumă răspunderea pentru eventualele daune provenite din utilizarea paginii
web.
4.3 Furnizorul poate modifica, actualiza sau revoca întregul conținut (inclusiv orice serviciu disponibil) sau părți
ale acestuia, în orice moment, fără o notificare prealabilă.
4.4 Pe pagina web pot apărea modificări, independente de voința sau influența Furnizorului, pentru care
Furnizorul nu-și asumă răspunderea de nicio natură, legate de exactitatea, veridicitatea, actualitatea sau
cuprinsul conținutului apărut, din informațiile, documentația și alte materiale accesibile.
4.5 Utilizatorii utilizează pagina web exclusiv pe răspunderea proprie, Furnizorul de servicii nu este răspunzător
pentru niciun fel de daune rezultate din conținutul incorect, defect sau incomplet.
4.6 Furnizorul nu garantează funcționarea fără întreruperi sau erori a funcțiilor incluse în pagina web. Furnizorul
nu răspunde pentru daunele, pierderile, cheltuielile aferente paginii web, legate de utilizarea sau imposibilitatea
utilizării, defectarea paginii, cauzate de viruși informatici sau de defecțiuni de‐ rețea, sau din alte motive. Prin
urmare, utilizatorul ia la cunoștință faptul că Furnizorul nu este răspunzător pentru defecțiunile dispozitivului
utilizatorului, pentru daunele provocate de viruși sau pentru orice pierderi de date, nici pentru accesarea ilegală a
dispozitivului, respectiv a rețelei utilizatorului.
4.7 Conținuturile regăsite cu ajutorul eventualelor linkuri de pe pagina web nu sunt verificate de Furnizor, prin
urmare acesta nu-și asumă răspunderea pentru disponibilitatea și corectitudinea conținuturilor acestora.

5.

DREPTURI DE AUTOR

5.1 Utilizatorul care vizualizează și folosește pagina web este autorizat să utilizeze conținutul paginii exclusiv
pentru uz privat. Utilizarea în scopuri private nu este supusă unei taxe, dar nici nu poate servi, nici în mod direct,
nici în mod indirect, în scopuri de obținere sau creșterea venitului.
5.2 În cadrul utilizării libere, serviciile sunt gratuite și pentru aceasta nu este necesară autorizarea Furnizorului.
Utilizarea în baza dispozițiilor privind utilizarea liberă este permisă, respectiv gratuită, numai dacă nu prejudiciază
utilizarea optimă a paginii web și dacă nu lezează nejustificat interesele Furnizorului, respectiv în cazul în care
corespunde cerințelor de bună credință și corectitudine și nu contravine principiilor de utilizare liberă. Utilizarea
conținutului paginii web în mod contrar prevederilor de mai sus, respectiv folosirea excesivă neautorizată a
dreptului de utilizare libere, îi acordă Furnizorului dreptul de a uza căile de atac permise prin lege.
5.3 Pentru orice utilizare comercială, este necesar consimțământul prealabil în scris al Furnizorului. Utilizarea
siglei și a mărcii comerciale ale Furnizorului de servicii este posibilă numai cu autorizație prealabilă.

5.4 Preluarea oricărui material de pe pagina web și din baza de date a acesteia se poate face și în cazul
consimțământului în scris, doar făcând referire la Furnizor.
5.5 Furnizorul de servicii își rezervă toate drepturile asupra tuturor serviciilor sale, denumirilor paginii web și ale‐
domeniilor, denumirilor domeniilor secundare și a spațiilor de publicitate web.
5.6 Este interzisă adaptarea sau decriptarea conținutului sau elementelor paginii web; utilizarea oricăror aplicații
care pot modifica sau indexa pagina web sau conținutul acesteia.
5.7 Numele și logoul Diego intră sub incidența dreptului de autor și a mărcilor comerciale, utilizarea acestora fiind
permisă doar cu acordul scris al Furnizorului.
5.8 Utilizatorul ia la cunoștință faptul că în cazul utilizării neautorizate, Furnizorul are dreptul să solicite daune.
Valoarea daunei este de 90.000 HUF brut pe imagine sau 20.000 HUF pe cuvânt. Utilizatorul ia la cunoștință că
prezenta clauză pentru daune este reală și navighează pe pagină în cunoștință de cauză. În cazul încălcării
dreptului de autor, Furnizorul va proceda prin certificarea notarială a faptului, iar cheltuielile aferente vor fi
suportate de persoana care încalcă dreptul.

6.

ALTE DISPOZIȚII

6.1 Furnizorul are dreptul de a apela la terți pentru îndeplinirea obligațiilor sale. În cazul în care acesta încalcă
prevederile legale, furnizorul va fi responsabil ca și când el personal ar fi comis încălcarea.
6.2 Dacă un articol din prezentul Regulament devine invalid, ilegal sau inaplicabil, acest fapt nu afectează
validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea părților rămase.
6.3 În cazul în care Furnizorul nu își exercită dreptul cuvenit în baza Regulamentului, neexercitarea dreptului său
nu va fi considerată renunțare la acest drept. Renunțarea la oricare drept este valabilă doar în cazul unei
declarații scrise cu referire la dreptul respectiv. Faptul că într-o perioadă determinată Furnizorul nu pretinde strict
o anumită condiție fundamentală sau dispoziție a Regulamentului, nu înseamnă că renunță la solicitarea
ulterioară a respectării condiției sau dispoziției respective.
6.4 Furnizorul și Utilizatorul vor încerca soluționarea amiabilă a litigiilor care ar putea surveni.

7.

PROTECȚIA DATELOR

Informațiile legate de protecția datelor în cadrul Diego se regăsesc pe pagina:
http://diegofranchise.com/ro/politica-de-confidentialitate

Dabas, 1 octombrie 2018.

