TERMENI SI CONDITII
ACCEPTAREA CONDITIILOR
Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu toate aceste conditii de utilizare.
Daca nu sunteti de acord cu absolut toti acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.
DEFINITII
In acest document urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesurile stabilite mai jos.
a. termenul "miscareadacia.ro" este folosit ca alternativa pentru ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA.
DESCRIEREA SERVICIILOR
Acest site ofera o solutie practica si simpla celor care vor sa contribuie la elaborarea proiectului unei noi lumi. Datele
completate in formularul de inscriere ca membru, sau oriunde pe site-ul nostru, vor fi tratate conform politicii de
confidentialitate si protective a datelor cu caracter personal.
DREPTURI DE AUTOR
Informatiile de pe site apartin in totalitate administratorului acestui website, ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA, iar copierea
acestora fara acordul scris al autorului, incalca atat legea drepturilor de autor, cat si principiile morale si etice. Incalcarea
legii dreptului de autor, atrage dupa sine suportarea consecintelor legale, prevazute de legea statului roman.
NEANGAJAREA RASPUNDERII
miscareadacia.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea site-ului sau a liniei folosita de dumneavoastra pentru

comunicare.
miscareadacia.ro nu poate fi facut responsabil pentru nici o paguba adusa echipamentului dumneavoastra, cauzata de

vizitarea sau afisarea site-ului sau de descarcarea oricarei informatii, incluzand text, imagini, sau fisiere de pe acesta.
miscareadacia.ro nu poate fi facut raspunzator in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca

urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate pe acest site web.
miscareadacia.ro nu garanteaza rezultatele ce s-ar putea obţine din utilizarea informatiilor prezentate prin intermediul

acestui site si nici disponibilitatea spre folosire a oricaror informatii prezente pe site.
Acest site este proprietatea ASOCIAȚIEI MIȘCAREA DACIA. Toate drepturile asupra acestui site revin proprietarului siteului, precizat anterior. In ciuda oricaror alte prevederi din acesti Termeni si Conditii, nu raspundem de nici o plangere
privind functionalitatea sau disponibilitatea acestui site.
REGULI GENERALE
Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria raspundere. Materialele şi informatiile continute in acest site
sunt furnizate în scop de informare generala, nefiind însotite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.

CONDITII DE ACCEPTARE A MEMBRILOR
Este acceptat ca membru orice persoana fizica sau juridica de orice nationalitate, cu domiciliu oriunde pe glob.
miscareadacia.ro isi rezerva dreptul de a sterge/dezactiva contul oricaror persoane care nu respecta normele de morala si

etica, sau care pur si simplu nu sunt considerate in regula ca si membri.
miscareadacia.ro nu este obligat sa divulge nimanui motivul/motivele pentru care a dezactivat contul unui membru.

LINK-URI EXTERNE
miscareadacia.ro nu garanteaza si nu poarta nici o raspundere pentru eventualele site-uri externe care pot fi accesate de

pe acest site sau care trimit la acest site. Orice site extern pe care il vizitati accesand un link de pe acest site este in afara
controlului miscareadacia.ro, riscul acestei accesari fiind integral suportat de vizitator.
LIMITARI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
miscareadacia.ro nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre

utilizatori, pe o perioada nelimitata/nedeterminata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
INCHEIEREA ACORDULUI
miscareadacia.ro isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile şi politicile in orice moment fara a anunta in prealabil,

prin urmare sunteti rugat sa revedeti in mod regulat aceasta sectiune pentru a fi la curent cu modificarile aduse.
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
miscareadacia.ro apreciaza increderea pe care o manifestati navigind pe site-ul nostru, scriindu-ne sau completand
formularul de inscriere ca membru, de aceea dorim sa va asiguram ca nu vom furniza, vinde sau ceda nici unei alte parti
baza de date referitoare la datele dumneavoastra personale.
ATUNCI CAND VIZITATI SITE-UL NOSTRU, SUNTETI DE ACORD CU ABSOLUT TOATE PREVEDERILE CUPRINSE
IN ACEST DOCUMENT, FARA NICI O EXCEPTIE.
Va rugam incetati imediat a mai folosi acest site daca nu acceptati Termenii si Conditiile de mai sus in totalitatea lor.
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