Termeni si conditii de utilizare a site-ului
LocuriDeMuncaVerzi.ro
1. Dreptul de copyright
•

•

Drepturile pentru informatiile existente pe site-ul LocuriDeMuncaVerzi.ro sunt
detinute de Senior Interactive SRL ori de partenerii sai. Nici un material de pe acest
site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat al
Senior Interactive SRL. Copyright Senior Interactive SRL. Toate drepturile sunt
rezervate Senior Interactive SRL.
Este strict interzis sa folositi sau sa contactati acest site in scopul distrugerii sau
alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia sau pentru a discredita sau hartui
Senior Interactive SRL sau afiliatii sai.

2. Confidentialitate
•

•

•

Protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dvs. personale este o preocupare
pentru Senior Interactive SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe
site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale din Romania. Site-ul
nostru poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul
nostru, de aceea Senior Interactive SRL nu isi asuma si nu poate accepta nici un fel de
responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web
In momentul in care va inregistrati pe site, vi se vor cere informatii incluzand o adresa
de e-mail valida. Pe langa termenii si conditiile care reglementeaza politica site-ului
LocuriDeMuncaVerzi.ro, dumneavoastra intelegeti si acceptati faptul ca Senior
Interactive SRL poate culege si pastra date despre persoanele care viziteaza acest site.
Aveti dreptul de a ne cere sa stergem informatiile referitoare la persoana
dumneavoastra contactandu-ne la adresa: contact@locuridemuncaverzi.ro.
Senior Interactive SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la
vizitele dumneavoastra pe acest site, cu exceptia cazurilor in care legea o prevede sau
in cazul in care avem acordul dumneavoastra in prealabil, conform punctului 7 din
prezentul document.

3. Modificari ale politicii de confidentialitate
•

Modificari ale prezentei politici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi
publicate in aceasta pagina web fara a va informa anterior.

4. Exonerarea de raspundere
•

Senior Interactive SRL ofera vizitatorilor sai informatii auto provenite fie direct de la
partenerii sai fie din surse publice de informare. Senior Interactive SRL va depune
toate diligentele pentru actualizarea informatiilor oferite pe site-ul
LocuriDeMuncaVerzi.ro, dar nu este responsabila pentru acuratetea si gradul de

•

•

actualitate a acestor informatii sau pentru decizii si consecinte ale deciziilor luate de
vizitatorii site-ului in urma parcurgerii informatiilor oferite de site.
Senior Interactive SRL nu este responsabila pentru daune sau dezavantaje de orice tip
si cu orice baza juridica care au fost provocate prin utilizarea informatiilor publicate
pe site, a serviciilor oferite in cadrul site-ului sau prin contactarea partenerilor siteului LocuriDeMuncaVerzi.ro.
Utilizarea acestui site este in totalitate pe contul Dumneavoastra, Senior Interactive
SRL si societatile sale afiliate sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea
sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de
orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a
continutului sau. Senior Interactive SRL nu isi asuma nici o responsabilitate si nu va
fi raspunzatoare pentru nici o dauna sau virusi care ar putea sa va infecteze
computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descarcarii
oricarui material, informatii, text, imagini sau video de pe acest site.

5. Ca utilizator aveti urmatoarele responsabilitati:
•
•

sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este
cerut de formularul de inregistrare;
sa mentineti si innoiti , atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi
adevarate, exacte si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu
realitatea, inexacte sau incomplete, Senior Interactive SRL are dreptul sa suspende
sau sa desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau
viitoare de folosire a site-ului LocuriDeMuncaVerzi.ro.

6. Va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele:
•
•
•

•
•

sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge
acest sistem cat si orice sistem sau informatie;
sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti
permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un
alt utilizator, persoana fizica sau juridical, materiale ori informatii prohibite de
prevederile legale in vigoare;
sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare
incidente
In caz de nerespectare a acestor conditii, Senior Interactive SRL si afiliatii sai se
disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale
legala.

7. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor:
•
•

SC Senior Interactive SRL este operator de date cu caracter personal numarul 11346.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si
completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Senior Interactive SRL

•

•

•

•
•

are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru
al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama,
marketing si publicitate, statistica si cercetari de piata, furnizarea de bunuri si servicii,
jurnalism si media, servicii pe internet si de comunicatii electronice.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele in cazul in care doriti sa va faceti cont pe site-ul
respectiv, datele fiind necesare in scopul inregistrarii in baza de date. Refuzul dvs.
determina faptul ca nu va puteti crea un cont, neputand astfel utiliza serviciile oferite
pe site numai vizitatorilor logati (care detin un cont).
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate
numai urmatorilor destinatari: persoana vizata , reprezentantii legali ai persoanei
vizate, imputernicitul operatorului respectiv SC Senior Interactive SRL, furnizorii de
servicii si bunuri, organizatii profesionale, asociatii si fundatii, mass-media,
organizatii de cercetare a pietei.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa
justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va
privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti
adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa: SC Senior Interactive SRL,
Calea Floreasca Nr.39, sector 1, Bucuresti. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate
in strainatate.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati
cat mai curand posibil.
"Termeni & Conditii" constituie, in intregime, un acord incheiat intre dumneavoastra
si Senior Interactive SRL in privinta utilizarii site-ului LocuriDeMuncaVerzi.ro.
Senior Interactive SRL isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in
orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor. Daca nu
sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari, Termenii si Conditiile de
Utilizare ale acestui Site, va rugam sa parasiti acest site.

