Termeni si conditii

Termeni generali
Aceasta pagina stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.lapesti.ro
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.lapesti.ro (denumite in continuare "Termeni si
Conditii") stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul
www.lapesti.ro (denumit in continuare "Site-ul" si/sau "lapesti.ro") ori poate utiliza in orice mod
serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare "Serviciile lapesti.ro") si are
valoarea unei conventii incheiate intre lapesti.ro, in calitatea sa de detinator si administrator al
Site-ului si de furnizor al serviciilor lapesti.ro, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza
Site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciile lapesti.ro
(denumita in continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei
prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea
Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau
utilizarea serviciilor lapesti.ro, precum si a oricarui component al acestora constituie o acceptare
in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.
Nota de informare privind protectia datelor personale
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, lapesti.ro va administra in conditii de siguranta si numai
pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre utilizatori.

Lapesti.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sa

Lapesti.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau ju

Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale s

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului
Continutul, design-ul, elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot conti
Limitarea raspunderii
lapesti.ro nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe
Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. lapesti.ro va face toate
eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze
erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, lapesti.ro nu este responsabila
pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii
comerciali ai lapesti.ro si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea
acestor informatii. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de
raspundere pe lapesti.ro pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca
urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forta majora, lapesti.ro
si/sau operatorii, angajatii, si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere.
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Modificarea Termenilor si Conditiilor
Lapesti.ro are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Con

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale Lapesti.ro, prevazute de Termeni si Conditii, precum s
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