Termeni si condiții generale de utilizare a site-ului aztech.ro
1. Informatii despre site
1.1.Site-ul www.a-ztech.ro este proprietatea SC A-ZTECH MEDIA SRL, cu sediul social in
Bucuresti sector 6, Str. Splaiul Independentei nr.273, Corp 3, etaj 3, inregistrata la Registrul
Comertului cu numarul J40/14895/17.10.2018, CUI:40010810, denumit in continuare a-ztech.ro.
1.2.SC A-ZTECH MEDIA SRL furnizeaza servicii de web development si mententata, promovare
online si marketing, branding si design, precum si alte servicii conexe.
1.3. Prezentul regulament guverneaza termenii si conditiile prin care puteti accesa si utiliza site-ul
a-ztech.ro.In cazul in care nu sunteti de acord cu prevederile stipulate in Termeni si Conditii, va
rugam sa parasiti acest website. Utilizarea acestui website implica acceptul dumneavoastra privind
termenii si conditiile de utilizare a a-ztech.ro.
2.Proprietatea intelectuala
2.1.Continutul si design-ul a-ztech.ro sunt proprietatea A-ZTECH MEDIA SRL si sunt protejate
prin legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe.
2.2.Este interzisa copierea sau reproducerea materialelor aflate pe a-ztech.ro, fara acordul scris, in
prealabil, din partea administratorilor.

3. Contact pentru ofertele de pret
3.1.Cererile de oferta se pot realiza utilizand formularul de contact de pe acest site sau pe adresa
de email: office@aztech.com.
3.2.Utilizatorul are obligatia de a furniza date corecte si cat mai concrete cu privire la proiectul
dorit. a-ztech.ro nu poate fi tras la raspundere sub nici o forma pentru neplaceri cauzate de
furnizarea de catre utilizator a unor informatii incorecte sau incomplete.
3.3.In cazul in care a-ztech.ro considera o cerere ca fiind incompleta sau incorecta, poate cere
detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizata de acesta sau poate sterge
cererea fara nici o instiintare a utilizatorului.
3.4.Este interzisa folosirea canalelor de comunicare mai sus mentionate pentru a transmite
informatii sau materiale ilegale, defaimatoare,obscene, pornografice sau care nu sunt corelate cu
natura serviciilor furnizate de catre A-ZTECH MEDIA SRL.

4. Facturare, plata, stergere/suspendare servicii
4.1.Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform aspectelor agreate cu beneficiarul, prin
contractul de prestari servicii incheiat intre cele 2 parti si respectand legislatia in vigoare.
4.2.Termenul de plata este cel specificat pe factura, intarzierea efectuarii platii poate duce la
suspendarea ori chiar stergerea serviciilor, cu informarea clientului in prealabil, serviciile urmand
a fi reactivate dupa efectuarea platii.
5. Schimbari ale site-ului
5.1.a-ztech.ro isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment
portiuni ale continutului sau. De asemenea, a-ztech.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul
utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.
6.Inregistrare, parole si responsabilitati
6.1. Accesul dvs. la anumite servicii sau facilitati din cadrul site-ului necesita inregistrarea dvs. cu
un nume de utilizator si o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui aceasta parola. aztech.ro nu va cere niciodata parola conturilor dvs. prin mesaje, posta electronica sau telefon, iar
datele dumneavoastra de logare nu vor fi transmise niciunei alte parti.
7. Politica de confidentialitate
7.1.In conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”),aplicabil in toate statele membre
ale Uniunii Europene,numim in continuare domeniul de aplicare a politicii de confidentialitate si
protectie a datelor cu caracter personal:




Vizitarea site-ului www.a-ztech.ro;
Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
Initierea si desfasurarea raporturilor economice.

7.2.Aceaste informatii au rolul de a va informa cu privire la ce tip de informatie identificabila
personal este colectata de la dvs., cum si unde am putea folosi aceasta informatie, cum intelegem
noi sa protejam informatia colectata de la dvs., cine are acces la informatia colectata de la dvs. si
cum pot fi corectate in timp inadvertentele din informatia preluata.
7.3.Prin vizitarea site-ului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate,va exprimati acordul
expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem
informatic, atat manual cat si automat, in conformitate cu GDPR.
Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati Politica de confidentialitate link:

8.Politica de utilizare a Cookie-urilor
8.1.Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza
internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex:
Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau
spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).
8.2.Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului
intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o
experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre de a oferi servicii comfortabile
utilizatorilor.De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne
ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne
imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.
Pentru mai multe informatii privind tipurile de cookie, cum le folosim si cum pot fi gestionate, va
rugam sa accesati Politica de utilizare a Cookie-urilor link:
9. Limitarea raspunderii
9.1.Materialele si continutul publicate pe acest site sunt oferite “ca atare”, fara garantii explicite
sau implicite de orice natura, inclusiv garantii de adecvare pentru scopuri comerciale, garantii de
respectare a drepturilor de autor sau garantii de adecvare pentru vreun scop anume.
9.2.A-ZTECH MEDIA SRL este absolvita in toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune
(inclusiv, dar fara a se limita la daune pentru pierderi de profit, intreruperea activitatii, piederea
informatiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar daca AZTECH MEDIA SRL a fost informata asupra posibilitatii aparitiei unor asemenea daune.
10.Litigii
10.1.Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentele termeni si conditii, precum si toate
efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana
in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre solutionare in fata unui arbitru,
iar in conditiile in care partile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru in termen de 15 zile de
la notificarea litigiului, competenta va reveni instantelor romanesti.
11. Dispozitii finale
Toti utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni si conditii astfel incat accesarea acestuia
presupune acceptarea si conformarea la Termenii si Conditiile prevazute in acest document.
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