Termeni si Conditii
Daca folositi serviciile sau informatiile oferite de firma noastra, acest lucru va fi echivalent cu
acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor enumerate mai jos. Orice activitate de
utilizare ulterioara a serviciilor, precedata de bifarea casutei "Am citit si sunt de acord cu conditiile de
utilizare ale site-ului", este presupusa a fi echivalenta cu consimtamantul dumneavoastra expres ca
acceptati si veti respecta, in integralitate, prezentul acord si orice document aditional la care acesta
face referire. Acesti termeni si conditii se pot modifica din timp in timp. Va rugam sa verificati periodic
aceasta rubrica pentru a fi la zi cu toate modificarile termenilor si conditiilor.
Acceptarea acordului de utilizare
Acest acord se aplica site-ului nostru, serviciilor si continutului acestoa. Prin crearea unui cont pe siteul firmei noastre, sistemul va genera un profil accesibil pe site , dar care poate fi dezactivat prin
folosirea optiunilor corespunzatoare site-ului. Site-ul, serviciile si continutul e-FiBu.ro va sunt oferite
conditionat de acceptarea dvs fara nici o modificare a conditiilor din prezentul acord. Daca nu
acceptati termenii si conditiile statuate in acest document, nu folositi site-ul e-FiBu.ro si serviciile
oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicati ca acceptati sa respectati "Termenii si
Conditiile" noastre.
Descrierea serviciilor
Site-ul e-FiBu ofera utilizatorilor sai atat servicii in domeniul financiar contabil. Dumneavoastra
intelegeti si sunteti de acord ca aceste servicii includ si publicitate, iar publicitatea este necesara siteului e-FiBu.ro pentru furnizarea serviciilor sale.
Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord ca serviciile e-FiBu.ro includ diverse anunturi, mesaje
administrative continute de buletinele informative e-FiBu.ro si ca aceste mesaje sunt implicite calitatii
de membru e-FiBu.ro, neexistand optiunea de a renunta la astfel de mesaje. Dumneavoastra intelegeti
si sunteti de acord ca serviciile sunt oferite "asa cum sunt" , iar e-FiBu.ro nu isi asuma nici o
responsabilitate pentru stergerea, transmiterea sau salvarea gresita a setarilor personalizate.
Obligatii la inregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul e-FiBu.ro, va obligati sa:
1) furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum este cerut de
formularul de inregistrare al site-ului si
2) mentineti si innoiti, atunci cand situatia o cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte
si complete. Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete,
Administratorii au dreptul sa suspende sau sa desfiinteze contul dumneavoastra si sa refuze toate
incercarile curente sau viitoare de folosire a site-ului e-FiBu.ro
Important
Echipa de suport va lua masura blocarii definitive, a accesului la site-ul e-FiBu.ro, utilizatorilor care
incalca termenii si conditiile de utilizare, pentru toate conturile detinute de acestia (1. continut
pornografic/erotic si furt de identitate / profil fals - banare definitiva imediata 2. spam si limbaj
inadecvat - banare definitiva dupa primul avertisment). Va multumim pentru intelegere!
Responsabilitatile utilizatorului
Ca utilizator sunteti responsabil de propriile actiuni precum si de consecintele pe care acestea le pot
avea, in urma publicarii materialelor pe care le incarcati, puneti la dispozitie in mod public pe contul
pus la dispozitie de companie.
Va obligati sa nu faceti urmatoarele lucruri :
a) sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea
autorului de a publica materialul respectiv;
b) sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare, discriminatorii sau rauvoitoare fata
de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica sau fata de orice alt tert;
c) sa postati, difuzati sau transmiteti material (imagine, text) :
- pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel si in orice forma
- care promoveaza actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate

- care promoveaza ura fata de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasa, origine etnica,
religie, dizabilitati, sex, varsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuala.
d) sa publicati materiale care contin virusi, viermi sau alte programe cu intentia de a distruge orice
sistem sau informatie;
e) incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal
de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii
contractuale sau de incredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de
proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor
de confidentialitate);
f) sa incarcati, postati, difuzati sau transmiteti in alt mod orice tip de publicitate, materiale
promotionale, "junk mail", "spam", scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de
solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop.
Este interzisa crearea de profile personale referitoare la: videochat, servicii de escorta, masaj erotic,
sau altele de acest gen. Pentru promovarea unei companii sau afaceri este obligatoriu sa respectati
toti termeni si conditiile mentionate in prezentul document.
g) sa aveti conturi multiple in cadrul site-ului care se aseamana sau care sunt folosite pe aceeasi tema;
h) sa promovati sau furnizati informatii despre modul de derulare a activitatilor ilegale, promova
ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup sau persoana, sau pentru a promova orice act de
cruzime fata de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informatii despre modul
de a fabrica, achizitiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri
"crush";
i) posta, difuza sau transmite in alt mod date personale (nume, adresa, numere de telefon) sau
inregistrarea acestora in rubricile care pot fi vizualizate de catre ceilalti utilizatori (descrieri,
pseudonim etc.);
j) posta, difuza sau transmite orice alt material care contravine, in orice fel, normelor legale in vigoare.
Informatii pentru utilizatori
In momentul in care va inregistrati pe site, vi se vor cere anumite informatii incluzand o adresa de email valida. Pe langa termenii si conditiile care vor fi reglementate in politica site-ului, dumneavoastra
intelegeti si acceptati faptul ca e-FiBu.ro poate divulga unei terte persoane anumite informatii
continute in cererea dumneavoastra de inregistrare:
e-FiBu.ro nu va divulga unei terte persoane numele, adresa , adresa de e-mail sau numarul
dumneavoastra de telefon fara consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazurilor prevazute de
lege cand comunicarea acestor informatii este necesara si in conformitate cu politica de
confidentialitate.
Contul, parola si securitatea datelor
Sunteti raspunzatori de pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor si a parolei dumneavoastra.
Veti fi raspunzatori de utilizarea inregistrarii dumneavoastra, indiferent daca utilizarea se face cu sau
fara voia dumneavoastra. Sunteti de acord sa sesizati administratorii in legatura cu orice utilizare
neautorizata a parolei si a inregistrarii dumneavoastra. Sunteti de asemenea de acord sa folositi
butonul de iesire din contul dvs cand doriti sa parasiti site-ul. Compania nu va fi raspunzatoare pentru
nici o paguba morala sau materiala provocata prin nerespectarea acestei prevederi de catre dvs..

