TERMENI SI CONDITII
Accesarea sau utilizarea Site-ului www.b-aopiscc.ro implica acceptarea de catre Utilizator a
termenilor si conditiilor urmatoare:
1.Ghidul Industriei de Curatenie este o platforma de afaceri - Business to Business in cadrul siteului www.b-aopiscc.ro Aceasta platforma de afaceri este proprietatea B-AOPISCC, cu sediul in
Bucuresti, Romania, inregistrata cu numarul……………….., numit pe parcursul acestor termeni
si conditii B-AOPISCC. Adresa de contact : office@b-aopiscc.ro
2.Utilizatorul este persoana care acceseaza Site-ul www.b-aopiscc.ro in scopul informarii si in
orice alt scop. Utilizatorul reprezinta persoana care utilizeaza acest Site precum si toate entitatile
juridice reprezentate de aceasta persoana (persoana fizica sau juridica , inscrisa pe site in mod
gratuit sau cu plata).
3. B-AOPISCC poate, fara nicio notificare si fara ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii
sale, sa suspende sau sa blocheze accesul utilizatorului la continutul siteului . B-AOPISCC isi
rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.
4. B-AOPISCC isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment
portiuni din continutul site-ului si din termini si conditii.
5. B-AOPISCC isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciilor platite pentru orice motiv in
scopul protejarii intereselor Ghidului Industriei de Curatenie catre orice utilizator. De asemenea,
isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.
6.Utilizatorii sunt de acord sa nu copieze sau sa descarce informatii, texte,directoare, imagini in
scopul: - revanzarii sau distributiei precum si participarea la transferul , vanzarea, redistributia
unor materiale realizate prin reproducerea sau modificarea continutului Ghidului Industriei de
Curatenie; - extragerii si realizarii de baze de date, directoare sau alte materiale realizate prin
reproducerea continutului siteului www.b-aopiscc.ro ; - corespondentei prin e-mail, posta sau
mesaje text; - reproducerii, stocarii continutului si trimiterii continutului catre alt website, server
sau orice alt mijloc de stocare a informatiei.
7. B-AOPISCC este absolvita de orice raspundere sau despagubire (directa sau indirecta) de
orice fel si de orice natura datorata inextactitatii datelor si informatiilor publicate de utilizatori.
8.Fiecare Utilizator consimte ca B-AOPISCC nu este raspunzator pentru imposibilitatea utilizarii
Site-ului , pentru intarzieri, erori sau omisiuni privind transmisia, sau pentru alte daune ce decurg
din utilizarea Site-ului . B-AOPISCC nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor
transmise de dvs. catre noi, catre si de la serviciile noastre online. Dvs. sunteti responsabil pentru
orice informatie trimisa catre noi .
9.Fiecare Utilizator consimte ca sa nu foloseasca platforma Ghidul Industriei de Curatenie pentru
a incalca drepturile de proprietate intelectuala ale altora in niciun fel.

10.Devenind utilizator inregistrat, sunteti de acord cu stocarea datelor dumneavoastra personale
in baza noastra de date si autorizati B-AOPISCC sa transmita aceste informatii altor utilizatori.
Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la datele personale dezvaluite pe site.
11. B-AOPISCC poate anula sau suspenda oricand un cont de utilizator daca acesta ofera pe site
informatii eronate, incomplete, inexacte sau false si daca actiunile sale pot cauza pierderi
financiare site-ului www.b-aopiscc.ro sau altor utilizatori. Ne rezervam draptul de a refuza
inregistrarea unui utilizator din orice motiv.
12.Este strict interzis trimiterea de mesaje cu continut ilegal, calomnios, de amenintare, abuziv,
vulgar, obscen , indecent , instigator , ofensator, defaimator , discriminator sau necorespunzator .
13.Este strict interzis pubicarea pe site a unor informatii cu continut ilegal, calomnios, de
amenintare, abuziv, vulgar, obscen , indecent , instigator , ofensator, defaimator , discriminator
sau necorespunzator .
14. Drepturile de autor si responsabilitatea asupra continutului postat de utilizator pe site-ul
www.b-aopiscc.ro apartine in totalitate utilizatorului care a publicat continutul respectiv.
Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la prezentarea corecta si completa a informatiilor
pe care le publica pe site.
15.Daca utilizatorul publica pe site continut protejat de dreptul de autor , Utilizatorul va exonera
de raspundere B-AOPISCC cu privire la orice plagere facuta de terti cu privire la continutul
publicat de utilizator si gazduit pe site. B-AOPISCC va anula conturile utilizatorilor care incalca
drepturile de autor ale altor persoane .
16. Ghidul Industriei de Curatenie este marca inregistrata . Este interzisa utilizarea acestei marci
in orice mod, fara un acord scris din partea B-AOPISCC.
17. B-AOPISCC isi rezerva dreptul de a anula contul unui utilizator daca se constata ca
activitatile utilizatorului dauneaza intereselor Ghidul Industriei de Curatenie, ale afiliatilor sai
sau ale altor utilizatori, precum si pentru orice alt motiv .
18. Informatiile publicate de utilizator pe Ghidul Industriei de Curatenie vor fi folosite doar in
concordanta cu acesti termeni si conditii.
19.Sunteti de acord si intelegeti faptul ca prin publicarea unor oferte in sectiunile specializate ale
site-ului www.b-aopiscc.ro prin intermediul Ghidului Industriei de Curatenie, puteti intra in
relatii comerciale cu alte companii . Sunteti singurul responsabil cu privire la corectitudinea si
acuratetea acestor oferte si onorarea acestora.
20.Utilizatorul este de acord si intelege ca datorita informatiilor pe care le publica pe site nu se
creeaza nicio relatie de mandat, agent sau orice alt fel de reprezentare intre utilizator si Ghidul
Industriei de Curatenie. Utilizatorul intelege sa exonereze Ghidul Industriei de Curatenie de orice
fel de responsabilitati cu privire la relatiile comerciale in care intra prin intermediul Ghidului
Industriei de Curatenie.

21.Utilizatorul inregistrat, prin publicarea unor materiale si informatii pe site-ul www.baopiscc.ro , acorda licenta gratuita nelimitata (in timp si spatiu) globala perpetua si irevocabila de
subautorizare prin suprapuneri multiple catre Ghidul Industriei de Curatenie pentru continutul
respectiv . Utilizatorul garanteaza ca este autorul materialului publicat sau ca a obtinut dreptul de
la terti pentru a-l publica pe site-ul www.b-aopiscc.ro sau in Ghidul Industriei de Curatenie.
22.Utilizatorul isi asuma raspunderea ca materialele prezentate pe site nu incalca drepturile de
proprietate , drepturile de autor, drepturile de marca , patente si alte drepturi personale sau sunt
publicate cu permisiunea celor ce le detin. Fiecare utilizator garanteaza ca a obtinut dreptul de a
produce, fabrica, importa , distribui sau vinde produsele pe care le promoveaza prin intermediul
platformei Ghidul Industriei de Curatenie.
23.Fiecare utilizator garanteaza ca informatiile trimise catre Ghidul Industriei de Curatenie
pentru publicare pe site-ul www.b-aopiscc.ro : nu implica vanzarea obiectelor contrafacute sau
furate ; nu implica vanzarea obiectelor a caror comercializare este interzisa prin lege; nu fac
oferte frauduloase si nu contin informatii frauduloase; nu incalca vreo lege in vigoare; nu includ
materiale care reprezinta hartuire sau publicitate neautorizata ; nu incurajeaza infractionalitatea ;
nu promoveaza discriminarea rasiala, sexuala sau religioasa ; nu promoveaza pornografia ; nu au
caracter obscen, dafaimaitor, calomnios, amenintator, hartuitor ; nu promoveaza materiale cu
caracter sexual explicit ; nu sunt daunatoare minorilor
24. B-AOPISCC isi rezerva dreptul de a inlatura de pe site orice material care incalca termenii si
conditiile specificate pe site-ul www.b-aopiscc.ro sau pe care il considera ilegal.
25. B-AOPISCC poate colabora cu autoritatile guvernamentale si tertii prejudiciati pentru
investigarea actiunilor infractionale si poate dezvalui identitatea si informatiile de contact ale
utilizatorului. B-AOPISCC nu este raspunzator pentru niciun fel de prejudicii , utilizatorul fiind
de acord ca nu va pretinde daune pentru aceste dezvaluiri.
26. B-AOPISCC ca proprietar si administrator al site-ului www.b-aopiscc.ro si a Ghidului
Industriei de Curatenie isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice
moment. Aceste modificari vor deveni efective chiar din momentul afisarii lor pe site.
27.Informatiile si toate datele publicate pe site-ul www.b-aopiscc.ro sunt proprietatea exclusiva a
B-AOPISCC. Reproducerea, transformarea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul
prealabil si in scris al AOPISCC, constituie o violare a proprietatii si poate atrage raspunderea
civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.
28.B- OPISCC nu va putea fi tinuta raspunzatoare fata de nicio persoana /entitate pentru niciun
fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea sitului www.b-aopiscc.ro si a
Ghidului Industriei de Curatenie, inclusiv ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.
29.Este strict interzis sa folositi sau sa accesati acest site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a
continutului sau securitatii acestuia.

30.Serviciile de prioritate la afisare precum si celelalte servicii platite, in newsletter,
anunturi/oferte, precum si bannerele publicitare se vor aplica automat dupa validarea acestora de
catre B-AOPISCC si Ghidul Industriei de Curatenie la momentul inscrierii ca membru cu plata.
31.Prin inscrierea dvs. in portalul Ghidul Industriei de Curatenie automat va exprimati acordul de
a primi mesaje din partea B-AOPISCC si de la mesageria Ghidului Industriei de Curatenie.
32.In conditiile nerespectatii de catre Utilizator si Vizitator a acestor reguli de utilizare, BAOPISCC isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastra sau de
a va restriction accesul la site-ul www.b-aopiscc.ro .
33.In caul in care oricare dintre prevederile incluse in Termeni si Conditii devine nula sau
inaplicabila, se vor aplica celelalte prevederi, urmand a fi anulata doar respectiva prevedere.
34.Acesti Termeni si Conditii tin locul unui acord intre Utilizator sau Vizitator si B-AOPISCC
cu obligatia respectatii regulilor mentionare mai sus. Prezentul Acord se supune legilor
Romaniei.

