TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE
Ultima actualizare: 25.05.2018

FERRERO ROMANIA SRL, cu sediul social în Str. Barbu Văcărescu nr. 201,
Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România („Ferrero” sau
„noi”) este proprietarul conținutului și operatorul site-ului web
www.raffaello.ro și al microsite-urilor accesate prin intermediul site-ului web
mai sus menționat (fiecare un „Site” și împreună „Site-urile”). Vă informăm
că FERRERO ROMANIA SRL nu este responsabilă pentru orice alte site-uri
web administrate de alte societăți din cadrul Grupului Ferrero.
Site-ul a fost creat și este administrat în numele Ferrero de: LION
COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1,
Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, prin Divizia
Saatchi & Saatchi + The Geeks.

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare. Accesarea de către
dumneavoastră și folosirea Site-urilor fac obiectul următorilor termeni și
condiții de utilizare („Termeni și Condiții de Utilizare”). Prin accesarea sau
folosirea Site-urilor, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și
Condiții de Utilizare și să respectați toate legile aplicabile. În cazul în care
nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare, fără limitare
sau calificare, nu puteți utiliza Site-ul. Ferrero poate revizui acești Termeni și
Condiții de Utilizare în orice moment, la libera sa alegere, prin actualizarea
acestei postări. Oricare asemenea revizuiri sunt obligatorii pentru
dumneavoastră și, ca atare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru
a revedea Termenii și Condițiile de Utilizare în vigoare la acel moment, care
vă obligă.

2. Utilizarea Site-urilor avută în vedere. Site-urile și Conținutul acestora sunt
doar pentru uzul propriu al vizitatorilor, in scopuri necomerciale. Nu puteți
utiliza un Site și Conținutul acestuia în legătură cu oricare activitate
comercială.

Trebuie să aveți minim 16 ani pentru a accesa un Site. Cu toate acestea, un
Conținut sau anumite elemente pot avea restricții de vârstă diferite, în
funcție de ceea ce este potrivit sau permis de lege pentru anumite vârste.
Vă vom informa atunci când se aplică restricții suplimentare de vârstă și veți
accepta să vă conformați cerințelor referitoare la vârstă și să vă supuneți
verificării cu privire la vârstă. Prin accesarea unui Site sau utilizarea oricărora
dintre elementele acestuia, declarați că aveți vârsta legală pentru a adera la
acești Termeni și Condiții de Utilizare sau, în caz contrar, ați obținut acordul
părinților/tutorilor legali în acest sens.

3. Conținut și Drepturi de Proprietate Intelectuală; Utilizarea Condiționată
a Conținutului. Conținutul și toate celelalte materiale disponibile pe Site-uri,
incluzând, fără limitare, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate
intelectuală asupra operelor de artă, elementelor de grafică, fotografiilor,
textelor, clipurilor video și audio, mărcilor și siglelor disponibile pe Site-uri
(în mod colectiv, „Conținutul”) sunt proprietatea Ferrero și/sau afiliaților săi.
Puteți accesa și utiliza un Site și Conținutul aferent doar în scopuri proprii,
necomerciale sau de divertisment. Nu sunt permise copierea, reproducerea,
reutilizarea, retransmiterea, adaptarea, publicarea, elaborarea, postarea,
încărcarea, distribuirea, modificarea, difuzarea sau generarea de opere
derivate cu privire la oricare Conținut, în orice mod, inclusiv în scopuri
publice sau comerciale, fără acordul scris prealabil din partea Ferrero sau
proprietarului respectivelor materiale. Toate drepturile care nu sunt
acordate prin acești Termeni și Condiții de Utilizare sunt rezervate în mod
expres de către Ferrero.

Toate mărcile, denumirile comerciale și siglele, precum și toate denumirile
de produse aferente, elementele de design și sloganurile care apar pe Siteuri sunt mărcile comerciale sau mărcile de servicii (înregistrate sau
neînregistrate) aparținând Ferrero, afiliaților săi și/sau licențiatorilor săi, cu
excepția cazului în care este prevăzut altfel în prezentul. Ferrero, afiliații săi
și licențiatorii săi își rezervă în mod expres toate drepturile de proprietate
intelectuală asupra întregului Conținut disponibil pe Site-uri. Nu vi se acordă
nicio licență în legătură cu oricare Conținut inclus pe Site-uri. Ferrero, afiliații
săi sau licențiatorii săi pot urmări, la libera lor alegere, să exercite drepturile
lor de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege, inclusiv
pentru urmărirea penală.

4. Comportamentul Utilizatorilor/Politica de Utilizare Acceptabilă. Un Site
vă poate oferi posibilitatea de a interacționa cu ceilalți și de a împărtăși
gânduri, informații și materiale. Înțelegeți că conținutul postat de utilizatori
pe un Site nu reflectă neapărat opiniile sau idealurile Ferrero. Ferrero se
așteaptă ca toți utilizatorii săi să fie respectuoși față de alte persoane. Dacă
observați orice încălcare a acestei Politici de Utilizare Acceptabilă sau alt
comportament inacceptabil din partea oricărui utilizator, vă rugăm să ne
contactați și să raportați respectiva activitate utilizând una dintre opțiunile
enumerate mai jos în Secțiunea 17.

Sunteți exclusiv răspunzători pentru conținutul, informațiile și alte materiale
pe care le postați pe un Site, le prezentați către un Site sau le transmiteți
celorlalți utilizatori (incluzând, dar fără limitare la, idei creative, sugestii și
feedback/informații privind produsele și serviciile Ferrero) („Conținut
Generat de Utilizatori”), și sunteți de acord că nu veți ține Părțile Exonerate
de Răspundere responsabile sau răspunzătoare pentru orice conținut,
informații sau materiale de la alți utilizatori pe care le accesați pe un Site.
Categoriile de Conținut interzis Generat de Utilizatori enumerate mai jos
sunt doar exemple și nu sunt destinate a fi exhaustive. Fără a ne limita doar
la acestea, sunteți de acord să nu postați sau să transmiteți altor utilizatori
orice Conținut Generat de Utilizatori care:
•
•

•
•

•
•

este defăimător, abuziv, obscen, profan, scandalos, inflamator,
pornografic, indecent sau ofensator;
încalcă drepturile de proprietate intelectuale ale altei persoane (cum ar
fi muzica, clipuri video, fotografii sau alte materiale pentru care nu ați
obținut acceptul scris din partea titularului pentru a posta respectivele
materialele pe un Site);
încalcă dreptul la imagine sau dreptul la viață privată al unei persoane;
este amenințător, hărțuiește sau promovează hărțuirea, rasismul,
discriminarea, bigotismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva
unui individ sau unui grup;
este inexact, fals sau induce în eroare în orice fel;
este ilegal sau promovează direct sau indirect orice activități ilegale;

•

•
•

•

promovează copierea ilegala sau neautorizată a operei altei persoane
protejate cu drepturi de autor, transmite link-uri către respectiva operă
sau oferă informații pentru eludarea oricăror măsuri de securitate;
cuprinde blasfemii „mascate" (prin utilizarea de simboluri sau prin alte
metode de schimbare a ortografiei);
conține viruși software sau orice alte coduri, fișiere sau programe de
calculator create în vederea întreruperii, distrugerii sau limitării
funcționalității unui software sau hardware de calculator sau echipament
de telecomunicații, sau
conține orice fel de publicitate, materiale promoționale, „junk mail",
„spam", „mesaje in lanț", "scheme piramidale" sau orice altă formă de
abordare a utilizatorilor.

Putem verifica, edita sau șterge conținutul și materialele trimise sau postate
de dumneavoastră sau de alte persoane pe un Site, la libera noastră alegere,
fără însă a fi obligați să acționăm în acest sens. În orice caz, decizia finală ne
aparține.
Înțelegeți că atunci când utilizați un Site, sunteți expuși la conținut și
materiale dintr-o varietate de surse, iar Ferrero nu este responsabil pentru
acuratețea, caracterul adecvat, utilitatea, siguranța sau drepturile de
proprietate intelectuala in legătura cu un astfel de conținut sau materiale.
Nu este permisă utilizarea de programe spider, roboți, tehnici de exploatare
a datelor sau a altor dispozitive automate sau programate ce cataloghează,
descarcă sau reproduc, stochează sau distribuie altfel conținutul disponibil
pe un Site. Mai mult decât atât, nu puteți utiliza orice astfel de mijloace
automate pentru a manipula un Site sau pentru a încerca sa depășiți
autorizarea limitată și accesul acordat în conformitate cu acești Termeni și
Condiții de Utilizare. Nu puteți revinde dreptul de utilizare sau de acces la
un Site către terțe persoane.

5. Proprietatea asupra materialului pe care îl trimiteți, postați, prezentați
sau transmiteți; Dreptul de Utilizare; Prezentări de Materiale. Putem include
elemente pe Site care să vă permită să încărcați, împărtășiți, trimiteți,
postați, prezentați sau transmiteți către un Site comentarii, fotografii, clipuri
video, muzică sau orice alt material sau conținut pe care vă putem permite
să îl încărcați (Conținut Generat de Utilizatori). Vă informăm că orice

Conținut Generat de Utilizatori pe care îl trimiteți, postați, prezentați sau
transmiteți poate deveni accesibil public (în asociere cu numele
dumneavoastră, numele dumneavoastră de utilizator, localitatea, țara și/sau
poza dumneavoastră, dacă este cazul) și este și va fi considerat și tratat ca
fiind neconfidențial și nedeținut de Ferrero. Un asemenea Conținut Generat
de Utilizatori, odată transmis către Ferrero, va deveni imediat proprietatea
Ferrero și Ferrero deține și va deține în mod exclusiv toate drepturile, titlurile
și interesele cu privire la acesta (sub rezerva oricăror drepturi ale terților). De
asemenea, Ferrero și afiliații săi, vor fi liberi să utilizeze acest Conținut
Generat de Utilizatori, fără limitare, FĂRĂ COMPENSAȚII, ALTE OBLIGAȚII
SAU ORICE ALTĂ RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, în orice
scop (sub rezerva oricăror drepturi ale terților), incluzând, dar fără limitare
la:
•

•

•

utilizarea și afișarea Conținutului Generat de Utilizatori în toată lumea, în
orice tip de media electronică sau digitală în scopuri comerciale, de
marketing și/sau relații publice, în mod continuu;
utilizarea și afișarea Conținutului Generat de Utilizatori vizitatorilor altor
site-uri web și pagini de rețele de socializare media, incluzând, dar fără
limitare la, Facebook, Twitter, Pinterest sau Google+.
utilizarea și afișarea Conținutului Generat de Utilizatori în scopuri de
dezvoltare, producție, publicitate, promovare și marketing de produse.

Aveți dreptul să obiectați la cerere, în mod gratuit, cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing. Veți fi
informați de către Ferrero înainte ca datele dumneavoastră cu caracter
personal să fie divulgate pentru prima dată terților sau să fie utilizate în
numele terților în scopuri de marketing și vi se va oferi dreptul să obiectați
cu privire la această divulgare sau utilizare în mod gratuit.
Ferrero și afiliații săi vor avea dreptul să reproducă, să divulge, să transmită,
să publice, să difuzeze sau să posteze ulterior în orice media, sau să editeze,
să modifice sau să șteargă întreg sau orice parte din orice Conținut Generat
de Utilizatori. Ferrero nu va fi răspunzător pentru divulgarea acestui Conținut
Generat de Utilizatori sau pentru orice similarități în Conținutul Generat de
Utilizatori și orice utilizări sau activități viitoare ale Ferrero.
Sunteți de acord să permiteți Ferrero și afiliaților săi să vă contacteze pe
email (sau astfel cum este indicat altfel de către dumneavoastră) cu privire

la oricare solicitare pe care o puteți avea în legătură cu Conținutul Generat
de Utilizatori care vă aparține. Site-urile vă pot permite să trimiteți către
Ferrero idei creative, sugestii sau materiale („Prezentări de Materiale”); nu
trebuie să realizați Prezentări de Materiale către Ferrero în orice comunicări
prin intermediul acestui Site sau în alt mod, cu excepția cazului în care vi se
solicită acest lucru. Dacă alegeți să ne trimiteți o Prezentare de Materiale, vi
se solicită să acceptați condițiile suplimentare care reglementează această
Prezentare de Materiale („Condițiile pentru Prezentări de Materiale”).

6. Link-uri către alte Site-uri. În cadrul unui Site pot exista link-uri către alte
site-uri web care nu sunt deținute, operate sau administrate de către noi.
Trebuie să țineți cont de acest lucru atunci când părăsiți un Site și să citiți
termenii și condițiile și politicile privind protecția datelor disponibile pe
fiecare site web vizitat. De asemenea, trebuie să evaluați în mod
independent autenticitatea oricărui site web care pare sau pretinde a fi unul
dintre Site-urile noastre (inclusiv cele către care există o legătură printr-un
email). În pofida oricăror link-uri care pot exista pe un Site, noi nu controlăm,
recomandăm sau susținem și nu suntem afiliați cu aceste site-uri web sau cu
conținutul, produsele, serviciile sau politicile acestora privind protecția
datelor. Vizualizarea oricărui terț site este pe riscul dumneavoastră.
Descărcarea de materiale de pe anumite site-uri web este supusă riscului
încălcării drepturilor de proprietate intelectuală sau introducerii de viruși în
sistemul dumneavoastră IT.

7. Promoții și Oferte. Din când în când putem derula o promoție (de
exemplu: concursuri, tombole, jocuri cu premii instant etc.) sau o ofertă pe
un Site („Promoție”), la libera noastră alegere. Fiecare Promoție care apare
pe un Site va fi lovită de nulitate atunci când este interzisă și va fi supusă
afișării oricăror reguli oficiale referitoare la respectiva Promoție. Fiecare
Promoție va avea un set de reguli și condiții proprii, suplimentar fața de
condițiile din acești Termeni și Condiții de Utilizare. Participarea la orice
Promoție presupune acceptarea de către dumneavoastră a unor astfel de
reguli și condiții.

8. Tranzacții pe Site. Dacă alegeți să achiziționați orice bunuri care pot fi
disponibile prin intermediul unui Site (fiecare o „Tranzacție”), vi se va solicita
să furnizați anumite informații relevante pentru Tranzacția dumneavoastră
(de ex. numărul cardului dumneavoastră de credit, adresa de facturare,
informații referitoare la livrare etc.). Declarați și garantați că (i) aveți dreptul
legal de a utiliza orice card de credit, card de debit sau altă metodă de plată
utilizată în legătură cu Tranzacția și (ii) aveți fie minim optsprezece (18) ani
sau sunteți asistat de un părinte sau tutore legal care să realizeze Tranzacția
în numele dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul, la libera noastră alegere,
de a refuza sau de a anula oricare comandă pe care ne-o plasați. Unele
circumstanțe care pot duce la anularea comenzii dumneavoastră includ, fără
limitare, cazurile în care un produs a avut un preț greșit, plata sau informațiile
de facturare nu pot fi confirmate sau atunci când produsul nu se mai află în
stocul nostru sau al terțului nostru furnizor. În cazul în care vom anula o
comandă, vom încerca să vă notificăm contactându-vă pe email, la adresa
de facturare și/sau la numărul de telefon indicate la momentul plasării
comenzii.

9. Confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor dumneavoastră
personale este foarte importantă pentru noi. Pentru mai multe informații cu
privire la informațiile pe care le colectăm și modul în care colectăm, utilizăm,
divulgăm și gestionăm aceste informații, vă rugăm să citiți Politica noastră
privind Protecția Datelor, care reglementează, de asemenea, utilizarea Siteurilor noastre de către dumneavoastră.

10. Controlul exportului. Software-ul sau alte materiale disponibile pe Siteurile noastre pot fi supuse controlului exporturilor din SUA. Niciun software
din Site-urile noastre nu poate fi descărcat sau exportat (i) pe teritoriul țărilor
(ori către un cetățean sau rezident din) Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord,
Iran, Sudan, Siria sau altă țară cu privire la care există embargou al SUA
asupra mărfurilor sau orice altă țară în care este necesară o licență, sau o
restricție sau interdicție este impusă de către Agenția de Industrie și
Securitate din cadrul Departamentului de Comerț din SUA, Biroul de
Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului de Trezorerie din
SUA sau de către altă reglementare sau agenție similară; sau (ii) către orice

persoană aflată pe lista cetățenilor desemnați speciali de Departamentul de
Trezorerie din SUA sau în tabelul de interdicții al Departamentului de
Comerț din SUA, sau în sisteme similare. Prin descărcarea sau utilizarea
oricărui software pe Site-urile noastre, declarați și garantați că nu vă aflați
pe teritoriul, sub controlul sau nu sunteți cetățean sau rezident al unei astfel
de țări ori că nu vă aflați pe o astfel de listă.

11. Renunțarea la Garanții/Excluderea Răspunderii.

UTILIZAREA UNUI SITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SE FACE PE
PROPRIUL RISC. SITE-URILE ȘI TOATE SOFTWARE-URILE, SERVICIILE,
CONȚINUTURILE ȘI CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATORI
DISPONIBILE PE SITE-URI SUNT FURNIZATE „CA ATARE", FĂRĂ NICIO
GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR
FĂRĂ A NE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, DE
NEÎNCĂLCARE, TITLU SAU CORESPUNDERE PENTRU UN ANUMIT SCOP.
TREBUIE SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ UNELE JURISDICȚII NU PERMIT
EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, CAZ ÎN CARE ESTE POSIBIL CA
UNELE EXCLUDERI SĂ NU VI SE APLICE. NU DECLARĂM SAU GARANTĂM
CA UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOATRĂ A SITE-URILOR, ORICĂROR
SOFTWARE-URI, SERVICII, CONȚINUTURI SAU CONȚINUTULUI GENERAT
DE UTILIZATORI NU VA ÎNCĂLCA DREPTURILE UNOR TERȚE PERSOANE.
NU GARANTĂM CĂ UN SITE, ORICARE CONȚINUT SAU CONȚINUTUL
ACCESAT PRINTR-UN SITE VOR FI ÎN TOTALITATE SIGURE,
NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE EROARE, CĂ DEFECTELE VOR FI
CORECTATE SAU CĂ UN SITE SAU SERVERUL CARE FACE POSIBILĂ
ACCESAREA UNUI SITE ESTE LIPSIT DE VIRUȘI SAU ALTE ELEMENTE
DĂUNĂTOARE. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU UTILIZAREA UNUI
SITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A NE LIMITA LA CONȚINUTUL ȘI ORICE
DECLARAȚII, ERORI SAU OMISIUNI PE CARE LE CONȚINE SITE-UL
RESPECTIV, CONȚINUT FURNIZAT DE TERȚE PERSOANE (INCLUSIV, DAR
FĂRĂ A NE LIMITA LA, CONȚINUTURI CE ÎNCALCĂ DREPTURILE
ORICĂROR TERȚE PERSOANE), LINK-URI LA ORICE ALT SITE SAU
NATURA SAU CONȚINUTUL SĂU SAU ORICE ALT ASPECT CU PRIVIRE LA
UN SITE ȘI UTILIZAREA ACESTUIA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ. ÎN
NICIUN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI ÎN BAZA TEORIEI PRIVIND
RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ, CONTRACTUALĂ, STRICTĂ, SAU ALTEI

TEORII JURIDICE SAU ECHITABILE PENTRU ORICARE ȘI TOATE DAUNELE
DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE ȘI PE CALE DE
CONSECINȚĂ, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU DE ORICE ALT FEL (CARE
INCLUD, DAR FĂRĂ A NE LIMITA LA COSTURI ȘI ONORARII AVOCAȚIALE,
PROFITURI PIERDUTE, INFORMAȚII PIERDUTE, OPORTUNITĂȚI
PIERDUTE, COSTURI DE ACOPERIRE ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ/DECES
DIN CULPĂ), FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND EXCLUSE PRIN ACORDUL
PĂRȚILOR, INDIFERENT DACĂ AM FOST SAU NU INFORMAȚI CU PRIVIRE
LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. SINGURA CALE DE A
SOLUȚIONA NEMULȚUMIREA DUMNEAVOASTRĂ FAȚĂ DE UN SITE ESTE
ACEEA DE A ÎNCETA UTILIZAREA LUI. VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ UNELE
JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA UNOR DAUNE, CAZ ÎN CARE
UNELE DINTRE EXCEPTĂRILE DE MAI SUS NU VI SE APLICĂ
DUMNEAVOASTRĂ.

12. Despăgubire. Prin utilizarea unui Site, ați fost de acord să apărați, să
despăgubiți și să protejați Ferrero, directorii, administratorii, angajații,
compania mamă, filialele, societățile afiliate, partenerii de afaceri,
dezvoltatorul website-ului, reprezentanții și agențiile sale (în mod colectiv,
„Părțile Exonerate”), de la și împotriva oricăror și tuturor pretențiilor,
daunelor, obligațiilor, pierderilor, răspunderilor, costurilor sau datoriilor și
cheltuielilor (inclusiv, dar fără a ne limita la, onorariile și costurile rezonabile
cu avocații) care rezultă din: (i) orice încălcare de către dumneavoastră a
oricăruia dintre acești Termeni și Condiții de Utilizare; (ii) orice Prezentare
de Materiale sau Conținut Generat de Utilizatori (inclusiv, dar fără a ne limita
la reclamații pentru încălcarea drepturilor de autor, mărcilor, secretelor
comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe
persoane, a dreptului la imagine, dreptului la viață privată sau din
defăimare); (iii) utilizarea de către dumneavoastră a oricărui Conținut sau
elemente disponibile pe sau prin intermediul unui Site (cu excepția cazului
unei pretenții întemeiate pe încălcarea de către materialele create de
Ferrero a drepturilor unor terțe persoane), (iv) încălcarea de către
dumneavoastră a legii aplicabile sau a oricărui acord sau termeni cu o terță
persoană de care sunteți ținuți, și (v) orice altă problemă cu privire la un Site
și accesul și utilizarea acestuia de către dumneavoastră.

Sunteți de acord să depuneți toate eforturile pentru a coopera cu noi pentru
apărarea în oricare astfel de situații. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala
dumneavoastră, să ne asumăm apărarea exclusivă și controlul oricărei
probleme, cu condiția despăgubirii de către dumneavoastră.

13. Lege Aplicabilă/Jurisdicție. Toate aspectele referitoare la un Site și/sau
acești Termeni și Condiții de Utilizare sunt guvernate de și interpretate în
conformitate cu legile din România. Sunteți de acord că jurisdicția exclusivă
și locul de desfășurare a oricăror proceduri judecătorești în legătură cu un
Site și/sau acești Termeni și Condiții de Utilizare va fi la instanțele
competente din România.

Deși Site-urile noastre sunt accesibile la nivel global, Conținutul discutat sau
la care se face referire pe Site-urile noastre nu poate fi disponibil pentru
toate persoanele în toate zonele geografice.
În plus, Site-urile pot include anumite secțiuni care sunt destinate în mod
specific unei anumite zone geografice („Secțiuni Locale”). Vă rugăm să țineți
cont de faptul că Secțiunile Locale pot avea anumite reguli interne („Reguli
Interne”) care vor prevala asupra acestor Termeni și Condiții de Utilizare. Vă
vom informa atunci când Regulile Interne se aplică și dacă accesați și/sau
utilizați oricare Secțiune Locală, sunteți, de asemenea, de acord să
respectați Regulile Interne relevante.
Mai mult, nu toate persoanele pot să participe, să fie eligibile pentru oferte
sau premii, dacă este cazul, în tombole, concursuri sau promoții similare
disponibile prin intermediul Site-urilor. Ne rezervăm dreptul de a limita
disponibilitatea Site-urilor noastre și/sau prestarea oricărui serviciu pentru
oricare persoană, zonă geografică sau jurisdicție, la libera noastră alegere și
în orice moment. Sunteți exclusiv răspunzători pentru conformarea cu orice
legi locale aplicabile.

14. Notificare în baza Legii cu privire la drepturi de autor în era digitală
(„DMCA”) (exclusiv pentru SUA). Politica noastră este să răspundem în mod
corespunzător notificărilor privind potențiale încălcări, care sunt conforme
cu Legea cu privire la drepturi de autor în era digitală din 1998 („DMCA”),
incluzând eliminarea sau inactivarea accesului la materialul pretins a face

obiectul încălcării. În cazul în care considerați cu bună credință că
materialele disponibile pe unul dintre Site-urile noastre încalcă drepturile
dumneavoastră de autor, trebuie să trimiteți o plângere sau o notificare cu
privire la încălcarea referitoare la Site sau Conținutul acestuia către agentul
desemnat al Ferrero, după cum urmează:
Ferrero U.S.A., Inc. În atenția: Departamentului de Relații cu Clienții 600
Cottontail Lane Somerset, NJ 08873, Număr de Telefon: (800) 688-3552

15. Nulitatea unui clauze. În cazul în care orice termen sau prevedere a
acestor Termeni și Condiții de Utilizare este considerată sau declarată nulă,
ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, prin orice normă de drept sau ordine
publică, această prevedere va fi înlăturată în limita dispozițiilor sale
nevalabile sau inaplicabile, iar restul prevederilor își vor produce în
continuare efectele depline.

16. Renunțare; Remedii. Neexercitarea de către noi, integral sau parțial, a
oricăror drepturi sau renunțarea la orice încălcare a acestor Termeni și
Condiții de Utilizare de către dumneavoastră, nu va împiedica exercitarea
ulterioară a acestui drept de către noi și nici nu va fi considerată ca o
renunțare de către noi la orice încălcare ulterioară din partea dumneavoastră
a aceluiași termen sau a oricărui alt termen cuprins în acești Termeni și
Condiții de Utilizare. Drepturile și remediile noastre rezultând din acești
Termeni și Condiții de Utilizare sunt cumulative și exercitarea unui astfel de
drept sau remediu nu va limita dreptul nostru de a exercita orice alt drept
sau a solicita orice alt remediu.

17. Informații de contact. În cazul în care aveți orice fel de întrebări sau
comentarii cu privire la Site-uri sau la acești Termeni și Condiții de Utilizare,
sau în cazul în care trebuie să raportați orice conținut pe care îl considerați
neconform cu acești Termeni și Condiții de Utilizare, ne puteți contacta la:

Ferrero Romania SRL
Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2,
București, România

E-mail: info.romania@ferrero.com

