TERMENI SI CONDITII UTILIZARE WEBSITE
Website: www.parfumfmromania.com

PROPRIETAR WEBSITE
Website-ul parfumfmromania.com este detinut de Alexandru Albu, partener independent FM WORLD
Distribution.
SCOPURI PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
Scopul website-ului este de a facilita plasarea de comenzi de produse FM WORLD, asigurarea suportului
suplimentar clientilor si partenerilor inregistrati pe site cu ajutorul back-office-ul dedicat ce ofera acces la
materiale, cursuri de instruire si competitii suplimentare in structura FM WORLD coordonata de Alexandru
Albu.
ACCEPTAREA CONDITIILOR DE UTILIZARE
Plasarea comenzii si crearea contului pe website-ul parfumfmromania.com presupune acordul vizitatorului
de a respecta si a se conforma asupra termenilor si conditiilor de utilizare a informatiilor si materialelor puse
la dispozitie de catre parfumfmromania.com si ofera acordul legat de utilizarea datelor cu caracter personal
puse la dispozitie in cadrul formularelor de inregistrare disponibile pe parfumfmromania.com.
In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni, va rugam sa nu utilizati acest website.
INFORMATII PUBLICATE PE WEBSITE
Noi încercăm, în măsura posibilului, să asigurăm exactitatea şi actualizarea informațiilor aflate pe acest site,
rezervându-ne dreptul de a aduce modificări conținutului acestora în orice moment, fără preaviz.
Nu putem însă garanta și nu ne asumăm responsabilitatea în legătură cu acuratețea deplină, actualizarea la zi
(care poate fi realizată uneori cu unele întârzieri necesare obținerii sau realizării grafice a informației
actualizate) sau exhaustivitatea tuturor informațiilor puse la dispoziție prin intermediul Site-ului.
Informațiile publicate pe Site sunt prezentate cu caracter de informare generală și orice utilizare a acestora
de către dumneavoastră se face pe cunoscând acest aspect.
În special ne declinăm orice responsabilitate cu privire la :
- orice prejudiciu rezultat din pătrunderea frauduloasă a unui terț care a efectuat o modificare a informațiilor
puse la dispoziția dumneavoastră pe Site;
- orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauza, originile, natura sau consecințele acestuia, provocat
din cauza accesului oricărei persoane pe Site sau de imposibilitatea accesării, a utilizării acestuia şi/sau a
încrederii acordate oricărei informații provenite în mod direct sau indirect de la acesta din urmă.
- lipsa de acces la Site sau dificultate în utilizarea acestuia, precum și consecințele care rezultă din lipsa
accesului sau dificultățile în utilizarea pentru scopul dorit;
- prejudicii/lipsa acces din motive de forță majoră,
- acțiuni ale unui utilizator sau a unui terț pentru care nu suntem responsabili;
- probleme tehnice care apar în hardware, sistemul de tehnologie a informațiilor și infrastructura de
telecomunicații utilizate de către utilizator;
- orice daune care rezultă din acțiuni ale dumneavoastră sau altor utilizatori neconforme cu prevederile
legislației aplicabile sau prevederile acestor temeni de utilizare;
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- daunele suportate de către utilizator din cauza pericolelor de pe Internet, care rezultă din circumstanțe care
nu pot fi atribuite parfumfmromania.com, în special pentru spargerea sistemului, intruziunii, furtul de parole
de achiziții de către terți, sistemului infectat cu viruși sau alte programe periculoase sau dăunătoare.
PROPRIETATE INTELECTUALA
În relația cu dumneavoastră, Site-ul și toate materialele publicate, inclusiv orice materiale care, deși au fost
publicate la un anumit moment, au fost eliminate ulterior de pe Site, precum şi elemente grafice, mărci,
texte, denumiri de produs, imagini, desene, sigle, sunt proprietatea exclusivă a parfumfmromania.com sau a
partenerilor săi. Prin accesul pe Site și utilizarea acestuia de către dumneavoastră nu vi se acordă nicio
licență de utilizare a acestora şi niciun alt drept asupra materialelor publicate decât acela de a consulta siteul.
Reproducerea sau utilizarea, integrală sau parțială, a acestor materiale este permisă numai în forma inițială,
fără modificări, și numai în scopuri exclusiv de informare strict personală şi privată, orice reproducere sau
utilizare a copiilor acestor materiale realizate în alte scopuri fiind, interzise în mod expres.
Orice altă utilizare decât cea permisă conform prezentelor condiții va constitui o încălcare a drepturilor de
proprietate intelectuală, care va fi sancționată conform legii.
CONDITII TEHNICE NECESARE PENTRU UTILIZARE WEBSITE
Pentru utilizarea Site-ului nu este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice specifice de către un computer,
echipament sau alt dispozitiv al utilizatorului. Este suficient sa dispuneți de un dispozitiv conectat
corespunzător la Internet (cum ar fi, de exemplu un computer, tableta, telefon), sistem standard de operare și
versiunea curentă a browser-ului web standard. Pentru a utiliza anumite caracteristici tehnice, site-urile
trebuie să sprijine protocolul de transmitere a datelor securizate și SSL Java Script și cookie-uri, sau suport
Flash. Informații detaliate cu privire la cookie-uri sunt conținute în politica privind cookie-urile. Vă rugam
citiți aici Politica Cookies.
Pentru a utiliza funcționalitatea avansată a site-ului referitoare la contul de utilizator, newsletter, ofertele
noastre, precum și a pentru a comanda produse, utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă.
RESTRICTII PRIVIND WEBSITE-UL
Este strict interzis:
- utilizarea site-ului într-un mod care să îi perturbe funcționarea;
- întreprinderea oricărei acțiuni ce ar putea interfera cu software-ul site-ului;
- trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate pe site, desfășurarea de activități IT sau alte
activități menite să insereze in site informații care nu sunt destinate Utilizatorului, furnizând conținut ilegal,
adică încălcând legea aplicabilă, regulile de coexistență socială sau drepturile ale terților,
- utilizarea site-ul Web în scopuri care nu se încadrează într-o utilizare pentru scopuri personale, în special
pentru dezvoltarea altor afaceri.
Încălcarea acestor restricții atrage răspunderea utilizatorului pentru acoperirea integrală a tuturor
prejudiciilor create.
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Nu este permis în niciun fel și veți fi tras la răspundere pentru orice abuz pe acest Site web, pentru
introducerea în mod deliberat de viruși informatici de tip hardware și software, precum și orice alte
programe informatice neautorizate sau material care este rău intenționat sau dăunător din punct de vedere
tehnologic.
Este interzis să efectuați orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care
găzduiește acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web. Veți
răspunde pentru orice atac la acest Site web prin intermediul oricărui atac de tip informatic. Precizam că
orice astfel de acțiune poate constitui infracțiune în temeiul reglementărilor aplicabile, iar noi vom raporta
orice astfel de încălcare autorităților competente.
În orice caz de abuz sau abatere de la restricțiile de mai sus dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site
web va înceta/ va putea fi blocat cu efect imediat.
CONDITII SI TERMENI INCHEIERE CONTRACT LA DISTANTA
Prin completarea formularului de creare de cont la prima utilizare a site-ului și acceptarea acestor termeni și
condiții de utilizare se realizează un contract pentru furnizarea de servicii între Parfumfmromania.com și
Utilizatorul persoană fizică, de la momentul primirii de la Parfumfmromania.com a informației/mesajului de
confirmare a creării contului și activarea contului de utilizator.
Contractul pentru crearea și menținerea contului de utilizator pe platforma Parfumfmromania.com situata la
adresa www.parfumfmromania.com se încheie pe o perioadă nedeterminată. Puteți denunța contractul pentru
furnizarea de servicii electronice în orice moment, fără a fi nevoie să indicați motivele. Denunțarea nu poate
afecta drepturile și obligațiile părților născute înainte de încetarea contractului.
Încetarea contractului de furnizare a serviciilor electronice de către titularul contului se poate face prin
solicitarea de ștergere a contului către Parfumfmromania.com. În cazul primirii de către
Parfumfmromania.com a unei cereri de ștergere a unui cont utilizator, Parfumfmromania.com poate verifica
identitatea utilizatorului care a efectuat solicitarea. Încetarea contractului va are loc la ștergere a contului de
utilizator, după primirea clarificărilor privind identitatea dacă acestea au fost solicitate.
În cazul în care există datorii neachitate Parfumfmromania.com va șterge contul, dar va păstra datele,
comunicate de utilizator la momentul creării acestuia, pană la recuperarea integrală a sumelor datorate de
utilizator.
Parfumfmromania.com poate sista furnizarea de servicii prin publicarea în mod vizibil pe site a unei
notificări de încetare.
Sistarea ar putea apărea în următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:
- planificarea de către Parfumfmromania.com a limitării domeniului de aplicare a serviciilor sau a vânzărilor
de produse sau planificarea încetării prestării de servicii online sau a vânzării de produse online,
- apariția unor situații de fapt sau de drept (inclusiv modificări ale prevederilor legale) care ar putea duce la
dificultăți în furnizarea serviciilor de menținere site-ului sau a contului utilizatoruluide către
Parfumfmromania.com
- impedimente sau dificultăți în vânzarea online a produselor Parfumfmromania.com,
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- introducerea de către furnizorii sau partenerii contractuali ai Parfumfmromania.com a unor noi condiții
contractuale care conduc la dificultăți semnificative sau condiții prea oneroase pentru
Parfumfmromania.com pentru furnizarea de servicii sau vânzarea de produse de la nivelul actual sau în
intervalul curent,
Parfumfmromania.com poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice prin simpla trimitere a
unei declarații de reziliere prin e-mail pe adresa de e-mail a Utilizatorului, în cazul în care Utilizatorul :
- încalcă prevederile condițiilor de utilizare,
- a întreprins sau întreprinde acțiuni care pun în pericol securitatea datelor colectate de
Parfumfmromania.com;
- a intervenit/interferat sau încearcă să intervină/interfereze neautorizat cu site-ul web, magazinul online sau
alte sisteme Parfumfmromania.com disponibile pe internet;
- să desfășoare activități ilegale sau contrare bunelor moravuri prin intermediul site-ului;
- a acționat în detrimentul Parfumfmromania.com;
- a furnizat date false în timpul înregistrării;
- a încălcat sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Parfumfmromania.com, în special drepturile
cu privire la marca și prezentarea produselor.
Parfumfmromania.com are dreptul de a opri furnizarea de servicii pe cale electronică, imediat, în cazul
încălcării de către utilizator a prevederilor acestui document.
În cazul rezilierii contractului de furnizare a serviciilor electronice, Parfumfmromania.com are dreptul de a
șterge contul de utilizator și toate datele de pe acesta. Parfumfmromania.com are dreptul de a șterge contul
de utilizator de la data rezilierii contractului de furnizare a serviciilor electronice.
Contractul de furnizare a serviciilor electronice încheiat între părți este pus la dispoziție prin trimiterea de
către Parfumfmromania.com către utilizator a unui e-mail care conține o confirmare a creării contului,
clauzele fiind detaliate in aceste condiții de utilizare. Orice modificare a acestor condiții de utilizare va fi
anunțată și postată pe pagina de internet si va intra în vigoare de la data postării noilor condiții modificate
sau actualizate.
NEWSLETTER
Pe site apare un formular care permite utilizatorului să solicite înscrierea pentru a primi unui newsletter
(buletin informativ).
Utilizatorul care dorește să primească Newsletter-ul va introduce adresa sa de e-mail la care dorește sa
primească informările cu ofertele FM WORLD Distribution.
Pentru a utiliza serviciul Newsletter, nu este necesar să configurați un cont de utilizator.
Utilizatorul poate renunța oricând la Serviciul Newsletter, contactând-ne prin formularul de contact sau prin
utilizarea link-ului de dezabonare furnizat în fiecare e-mail trimis ca parte a serviciului Newsletter.
Prevederile privind renunțarea vor fi comunicate cu ocazia fiecărei transmiteri.
Prevederile privind încetarea serviciilor se aplică în mod corespunzător serviciului Newsletter.
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INFORMATII CU PRIVIRE LA RISCUL UTILIZARII SERVICIULUI ELECTRONIC
Utilizarea site-ului web și a serviciilor furnizate pe cale electronică se realizează prin intermediul
internetului, care ar putea implica anumite riscuri aferente în mod uzual utilizării rețelelor de internet.
Riscurile asociate utilizării internetului includ, printre altele, posibilitatea introducerii de software care ar
putea cauza prejudicii, cum ar fi "Viruși" (virus) sau alți derivați ai acestora. În legătură cu cele de mai sus,
pentru a combate astfel de amenințări, este recomandat ca utilizatorul să aibă un software actualizat
programe antivirus și alte programe de protecție a dispozitivelor împotriva accesului neautorizat de către
terți.
Un alt risc, de care vă rugăm să vă protejați, ar fi accesul neautorizat al terților la echipamente și date, fără
cunoștința și împotriva voinței utilizatorului/titularului. Pentru a preveni astfel de acțiuni, se recomandă
păstrarea parolei care vă permite accesul la contul de utilizator în strictă confidențialitate.
ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR DE UTILIZARE
parfumfmromania.com își rezervă dreptul de a modifica aceste Termeni și Condiții de Utilizare.
Orice modificare va intra în vigoare la data publicării pe pagina de web. În cazul în care nu este de acord cu
noile Termeni și Condiții Utilizatorul poate denunța contractual solicitând ștergerea contului.
De regulă modificarea termenilor și condițiilor de utilizare vor avea la bază necesitatea de a modifica
sistemele informatice, de a optimiza procesele și procedurile, precum și magazinul online, crearea de noi
funcționalități, adaptarea la noi cerințe legislative, sugestii primite de la Utilizatori, etc.
Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi
de a elimina sau modifica orice material sau conținut de pe acest Site web.
Pentru orice întrebare referitoare la orice Termeni și Condiții ne puteți contacta în orice moment la
contact@parfumfmromania.com.
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