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Termeni și condiții de utilizare
Acest acord descrie termenii şi condiţiile care reglementează serviciile
disponibile şi utilizarea acestui site.
Pentru a putea fi utilizator, trebuie să citiţi şi să fiţi de acord necondiţionat cu toţi
termenii şi condiţiile conţinute în prezentul acord.
Drepturi de proprietate intelectuală
Portalul

www.porumbei-soft.ro

este

proprietatea

companiei

Innovative

Agricultural Services şi este specializat în serviciile referitoare la păstrarea evidenței
columbofile la nivel de crescătorie și evaluarea genetică a porumbeilor călători.
Ideile originale aspectul şi modul de organizare ale acestui site sunt recunoscute
şi protejate internaţional © şi nu pot fi folosite de alte persoane sau instituţii pentru a
furniza servicii similare.
Condiţii generale de utilizare
Serviciile noastre pot fi folosite în calitate de utilizatori doar de către crescătorii
de porumbei şi organizaţiile acestora care trebuie să declare datele de identificare reale
la crearea contului. Ne rezervam dreptul de a realiza orice verificări sunt necesare
pentru a ne asigura că fiecare cont de utilizator este bazat pe informaţii reale şi a nu
valida decât acei utilizatori care au oferit date complete si corecte privind identitatea lor.
Fiecare utilizator are dreptul să creeze un singur cont de utilizator. Contul creat in
timpul înregistrării nu poate fi transferat altui utilizator. Parola necesară accesării
contului trebuie păstrată în siguranţă pentru a nu permite accesarea lui de către alte
persoane neautorizate. Orice operaţiune efectuată cu ajutorul unui cont de utilizator se
prezumă că a fost efectuată de posesorul său, pană la probarea contrariului.
Introducerea datelor în sistem trebuie făcută cu respectarea ghidurilor de
utilizare şi a celorlalte reguli făcute publice pe site.
Verificări
Prin crearea contului de utilizator sunteţi de acord ca un reprezentant al nostru
sau o persoană împuternicită în scris de noi, să poată verifica documentar şi anunțat în
prealabil, prin sondaj, dacă datele introduse în sistem sunt corecte şi respectă condiţiile
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prevăzute în ghidurile de utilizare. În acest scop, aveţi obligaţia să furnizaţi în scris, prin
email sau fax, copii după documentele originale solicitate de noi, dar nu mai mult de 10
pagini pe an. Furnizarea documentelor trebuie făcută în maximum 30 de zile de la
primirea cererii. Verificările noastre sunt independente de cele ale organizaţiilor din
care faceţi parte sau ale organelor de stat şi sunt necesare pentru a asigura credibilitatea
informaţiilor cuprinse în baza de date şi bunei funcţionări a serviciilor pe care le oferim.
Taxa de utilizare
Utilizarea serviciilor de pe acest site poate fi condiţionată de plata unei taxe de
utilizare, datorată de fiecare crescător pentru fiecare an calendaristic, începând cu a 30a zi a creării contului.
Cuantumul acestei taxe precum şi modalitatea de facturare şi încasare sunt
prevăzute în secţiunea Tarife şi costuri. Orice modificare a condiţiilor financiare privind
costul serviciilor oferite de către acest site va fi adus la cunoștința utilizatorilor printr-o
înștiințare afișată vizibil în secţiunea Tarife şi costuri şi vor fi aplicabile pentru anul
calendaristic următor celui în care au fost făcute publice.
Renunţarea la servicii
Puteţi oricând renunţa la serviciile noastre. În momentul renunţării se va emite o
factură pentru plata serviciilor de care aţi beneficiat pentru anul în curs, dacă aceste
servicii nu au fost plătite deja şi au trecut cel puțin 30 de zile de la data creării contului
de utilizator. Renunţarea la contul de utilizator nu presupune anularea datoriilor
apărute înainte de această decizie.
Sancţiuni
Putem, la discreţia noastră, suspenda sau anula contul dumneavoastră în orice
moment şi interzice reînscrierea pe acest site ca şi utilizator, dacă descoperim că
desfăşuraţi activităţi frauduloase, ilegale sau care prejudiciază ceilalţi utilizatori.
Subsecvent, putem de asemenea şterge sau modifica o parte sau toate datele introduse
în sistem de dvs., dacă acestea sunt neconforme cu realitatea sau nu pot fi susţinute cu
documente.
Confidențialitatea datelor
Informaţiile cu caracter personal pe care le utilizaţi pentru a beneficia de
serviciile acestui portal şi cele privind activitatea desfăşurată de dvs. sunt confidenţiale,
protejate cu sisteme de securitate şi nu vor fi utilizate decât pentru a asigura
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funcționalitatea sa, conform regulilor de utilizare prevăzute pe site. Aceste prevederi se
întregesc cu dispoziţiile legale în vigoare.
Limitele răspunderii noastre
Exceptând precizările exprese făcute pe acest portal, compania Innovative
Agricultural Services, managerii, angajaţii sau orice reprezentanţi ai săi nu sunt
responsabili de prejudiciile care ar putea sa apară ca urmare a folosirii acestui site,
oricare ar fi natura acestora sau cauza care le-a determinat. În ciuda măsurilor de
prevedere, noi nu putem garanta şi nu avem nici un control asupra calităţii, realităţii sau
legalităţii conţinutului postat de utilizatori pe site. Cu toate că încercăm să asigurăm
funcţionarea continuă şi în cele mai bune condiţii a site-ului, nu putem garanta
funcţionarea sa în permanentă sau fără probleme.
Clauze finale
Prezentul acord este supus în întregime legii române şi poate fi modificat fără
acordul dumneavoastră. Modificările vor fi notificate pe prima pagină a site-ului şi vor fi
aplicabile de la data aducerii la cunoştinţă publică, cu excepţia modificărilor condiţiilor
financiare de utilizare a site-ului, care nu pot intra în vigoare decât pentru anul ulterior
celui în care au fost făcute publice. În orice situație în care dvs. aveţi obiecţiuni sau
rezerve faţă de oricare dintre prevederile din prezentul acord şi a modificărilor care vor
surveni, aveți obligaţia de a înceta de îndată utilizarea serviciilor noastre. Orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii, cu Regulile de
procedură ale acestei Curţi, cu art. 4 al Convenţiei Europene de arbitraj comercial şi
internaţional încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961.
Utilizatorul declară în mod expres că îndeplineşte toate condiţiile legale cerute
pentru a utiliza serviciile oferite de noi, că a luat la cunoştinţă în totalitate prevederile
prezentului acord şi a înțeles pe deplin modul de funcţionare a serviciilor oferite prin
intermediul site-ului nostru.
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