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TERMENI ȘI CONDIȚII 
  În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru  interesul Dvs. acordat serviciilor și produselor noastre! 

 

Mai jos dorim să vă prezentăm termeni și condițiile de utilizare, pentru pagina de internet (site) 
www.artdelineo.com.  

Site-ul www.artdelineo.com, este administrat de către: ARTDELINEO S.R.L. având următoarele date de 
identificare:   

 
Denumirea firmei: ARTDELINEO S.R.L. 
Sediu social: B-dul. N. Titulescu nr. 34/70, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România 
Cod unic de înregistrarae (CUI): 411335528 
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J120/2066/2019 
EUID: ROONRCJ12/2066/2019 
Reprezentant legal: Jasko Attila 
Telefon: +40 744 840 736 
Email: artdelineo@gmail.com 
Website: www.artdelineo.com 
 
 

1. UTILIZAREA SITE-ULUI 

Accesarea, utilizarea și navigarea pe site-ul www.artdelineo.com echivalează cu citirea, înțelegerea și 
acceptarea termenilor de mai jos de către utilizator. Prin utilizator se înțelege orice persoană care 
utilizează și navigează pe site-ul nostru. Persoanele care încă nu au împlinit vârsta de 18 ani  nu au voie 
(prin legile române și cele internaționale) să utilizeze acest site fără acordul părințiilor! Dacă nu sunteți de 
acord sau dacă nu acceptați termenii și condițiile de utilizare ale acesui site, vă invităm și vă rugăm 
respectuos să părăsiți cât mai repede siteul nostru. 

2. DREPTUL DE AUTOR 

Conținutul acestul site web (www. artdelineo.com) este proprietatea intelectuală al ARTDELINEO S.R.L. 
Întergul conținut de pe pagina noastră, fie ea:  imagine, text, document, dată(e),grafică, program(e), 
script,  etc...   sunt protejate de Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Copyright) 
din România! Așadar, reproducerea, copierea, stocarea, distribuirea, republicarea, modificarea, sau 
folosirea oricărui element din acest site (www.artdelineo.com) fără obținerea acordului în scris al 
deținătorului de drep este interzis și se pedepseste conform legiilor în vigoare române precum și a celor  
internaționale.  (NEMO CENSETUR LEGEM IGNORE). 
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3. CONFIDENȚIALITATEA 

Datele Dvs. cu caracter personal cum ar fii: Nume, adresă, nr.de telefon, adresă de e-mail vor fi protejate 
conform Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, precum și întocmai Politicii de Confidențialitate al 
ARTDELINEO S.R.L. (vezi Politica de Confidențialitate). Orice alte comunicări, cereri, întrebări, sugestii, 
comentarii sau alte tipuri de mesaje vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de proprietatea 
intelectuală determinată. 

4. MODIFICARE/ACTUALIZARE 

ArtDelineo își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza în orice moment conținutul, termenii 
și/sau condtițiile de folosire al  acestui site fără nici-o notificare prealabilă! 

5. LIPSA GARANȚIILOR 

Întreg conținutul acestei pagini web (www.artdelineo.com) poate fi modificat de administratorul site-ului 
ori de căte ori se consideră necesar, și vă este "oferit ca atare" fără să oferim nici-o garanție de nici un fel, 
fie ea expresă sau implicită!  

6. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE 

Utilizarea site-ului nostru este în totalitate pe contul dumneavoastră! ARTDELINEO SRL precum și 
societățiile sale Afiliate, sau orice altă parte implicată în producerea/oferirea site-ului NU sunt 
răspunzătoare pentru eventualele daune directe sau indirecte de orice natură  ce ar rezulta din/sau în 
legătură cu utilizarea pagini sau a conținutului său. ArtDelineo nu își asumă rersponsabilitatea și nu va fi 
răspunzătoare pentru eventualele daune sau viruși  ce ar putea afecta PC-ul (urile), deviceul (urile) și/sau 
alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material de orice natură de 
pe acest site. 
 
 
 

 

Actualizat la:  01 .06.2019 

 


