
TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR COMPANIEI PROFIMEDIA-RED DOT d.o.o. (SRL)

1. Dispoziții introductive

1.1 Compania PROFIMEDIA-RED DOT d.o.o. (SRL), nr. MBS: 030101680 cu sediul social în
Zagreb, Kopernikova 5, cod poștal 10 000, înregistrată în Registrul Comerțului de pe
lângă  Tribunalul  Regional  din  Zagreb  (denumită  în  continuare  „Profimedia”),  în
conformitate cu Termenii și condițiile, oferă Utilizatorilor produse, servicii, pagini de
internet  și  aplicații  cu  numele  de domenii  profimedia.hr,  profimedia.si  dar  și  alte
domenii operate de Profimedia (denumite în continuare „Servicii”, numite în mod
individual și „Serviciu”).

1.2 Relația dintre compania Profimedia și Utilizatorul Serviciilor menționate mai sus va fi
reglementată  de  acești Termeni  și  condiții  contractuale  generale  (denumite  în
continuare  și  „TCG”  sau  „Termeni  și  condiții”).  Termenii  și  condițiile  speciale  de
licență  precum  și  Termenii  și  condițiile  speciale  de  vânzare  fac  parte  din  acești
Termeni și condiții, aceștia fiind prezentați în Anexele nr.  1 și 2 la acești Termeni și
condiții.

2. Definiții

2.1 Utilizator.  Utilizatorul  este  orice  persoană  care  utilizează  orice  Serviciu  sau  s-a
înregistrat în conformitate cu acești Termeni și condiții sau orice persoană care s-a
înregistrat deja în trecut pentru a utiliza Servicii anumite ale companiei Profimedia.

2.2 Terță parte. Terță parte este orice subiect care nu este Profimedia sau Utilizator.

2.3 Servicii. Servicii înseamnă furnizarea unei licențe pentru materiale ilustrate, vânzarea
de fotografii, alte servicii și furnizarea accesului la paginile de internet și la aplicațiile
companiei Profimedia postate pe Paginile web.

2.4 Paginile  web  (denumită  individual  și  „Pagină  web“).  Paginile  web  publice  cu
domeniul profimedia.hr, profimedia.si și alte domenii operate de Profimedia.

2.5 Pagini publice.  Sunt Paginile web care conțin chat-uri, bloguri sau forumuri pentru
discuții sau alte aplicații similare unde Utilizatorul poate trimite contribuția sa (de ex.
mesaj, fotografie, link-uri etc.).

2.6 Utilizarea  Serviciilor.  Utilizarea Serviciilor  reprezintă toate  activitățile  Utilizatorului
efectuate pe Paginile web.

2.7 Conținutul  Serviciilor.  Conținutul  Serviciilor  reprezintă  Conținutul  complet  al
Profimedia, Conținutul Utilizatorului și Conținutul Terților părți.



2.7.1  Conținutul  Profimedia.  Conținutul  Profimedia  înseamnă  toate  materialele
ilustrate  -  fotografii,  înregistrări  video  și  alte  drepturi  de  autor  și  materiale
informative aferente, precum și titluri și alte materiale și informații trimise companiei
Profimedia ca parte a Serviciilor care creează cadrul funcțional al Serviciilor (forma) și
conținutul acestora.

2.7.2 Conținutul Utilizatorului.  Conținutul Utilizatorului reprezintă toate materialele,
informațiile  și  lucrările  (inclusiv  dreptul  de  autor)  furnizate  de  către  Utilizator  în
legătură cu utilizarea Serviciului (de ex. texte, fotografii, înregistrări video etc.).

2.7.3 Conținutul Terților părți. Conținutul Terților părți reprezintă toate materialele,
informațiile  și  lucrările  (inclusiv  dreptul  de  autor)  ale  Terților  părți  prezentate  în
Termeni și condiții. 

2.8 Contul de Utilizator. Contul  de Utilizator  este creat printr-o înregistrare reușită și
conține parametrii Utilizării Serviciului (de exemplu, numele de Utilizator, adresa de
e-mail indicată, setări cu privire la Servicii etc.).

3. Utilizarea Serviciilor și Înregistrarea Utilizatorilor

3.1 Înregistrarea. Înregistrarea este necesară pentru Utilizarea Serviciilor, iar Utilizatorul
se înregistrează pe Paginile web Profimedia pe care se precizează că înregistrarea
este necesară pentru utilizarea acestora. 

3.2 Formularul  de înregistrare.  Pentru înregistrare se va completa și  se va trimite un
formular  de înregistrare.  Formularul  de  înregistrare poate  fi completat  doar  de o
persoană  care  a  împlinit  vârsta  de  18  ani  care  are  competență  legală  sau  de  o
persoană  cu  vârsta  sub  18  ani  în  prezența  reprezentantului  său  legal,  care,  de
asemenea, va accepta în numele său acești Termeni și condiții contractuale generale.

3.3 Procesul de înregistrare.  Înregistrarea se face pe Pagina web a Serviciului respectiv
unde procesul de înregistrare este descris în mod detaliat. Un vizitator al Serviciilor se
poate înregistra, de asemenea, chiar dacă nu intenționează să utilizeze încă paginile
conexe sau Serviciul.

3.4 Date de înregistrare. În timpul înregistrării, Utilizatorul va preciza datele cu caracter
personal corecte și complete. 

3.5 Acceptarea Termenilor și condițiilor. Înainte de a finaliza înregistrarea, Utilizatorul va
face cunoștință cu acești Termeni și condiții contractuale generale.  Acceptarea este o
condiție  esențială  pentru  finalizarea  înregistrării  și  pentru  Utilizarea  Serviciului.
Utilizatorul  își  exprimă  acceptarea  prin  bifarea  căsuței „I  accept  the  General
Contractual  Conditions“  (Accept  Termenii  și  condițiile  general  contractuale)  din
Formularul  de  înregistrare.  Pentru  a  exclude  orice  dubiu,  părțile  declară  că,
înregistrându-se,  Utilizatorul acceptă acești Termeni și condiții generale, precum și
faptul că acceptă în mod explicit toate dispozițiile acestora și că va respecta regulile
enunțate în acești Termeni și condiții generale.



3.6 Stabilirea  relației  contractuale.  În  momentul  finalizării  înregistrării  (adică  din
momentul primirii confirmării privind finalizarea cu succes a înregistrării) se stabilește
o relație contractuală dintre Utilizator și compania Profimedia care va fi reglementată
de acești Termeni și  condiții.   Acest acord nu va influența asupra posibilității  de a
stabili o relație contractuală din momentul începerii reale de utilizare a Serviciilor fără
înregistrarea prealabilă.

3.7 Contul  de  Utilizator.  Completând  înregistrarea,  Utilizatorul  creează  un  Cont  de  
Utilizator.

3.8 Numele  Utilizatorului.  Utilizatorul  autorizează  compania  Profimedia  să  publice
numele  de  înregistrare  ales  de  Utilizator  în  momentul  înregistrării  în  legătură  cu
Conținutul Utilizatorului care va fi furnizat de Utilizatorul respectiv.

3.9 Extinderea datelor.  Compania Profimedia este autorizată în orice moment în viitor,
cu  privire  la  prevederile  despre  Servicii,  să  modifice  datele  cu  caracter  personal
solicitate pentru înregistrare și să solicite date suplimentare despre Utilizator. 

3.10 Termeni și condiții de Utilizare a Serviciilor. În cazul Utilizării oricăror Servicii, atunci
când nu este necesară înregistrarea, acestea se vor utiliza în conformitate cu acești
Termeni  și  condiții  generale.  Utilizatorul  va  lua  cunoștință  de  acești Termeni  și
condiții și va accepta începerea Utilizării Serviciilor. Dacă Utilizatorul nu acceptă acești
Termeni și condiții, acesta se va abține de la utilizarea acestora. Relația contractuală
va apărea în momentul începerii Utilizării Serviciului.

3.11 Pagini  publice.  Profimedia  este  autorizată  să  solicite  date  suplimentare  ale
Utilizatorului pentru a utiliza Paginile publice. Profimedia poate permite Utilizatorului
să-și creeze profilul pe Paginile publice. În cazul în care Utilizatorul șterge profilul de
Utilizator, Profimedia este autorizată să înlăture Conținutul complet al Utilizatorului
de pe Paginile publice.

4. Drepturi și obligații 

4.1 Declarația Utilizatorului. Utilizatorul declară și garantează față de Profimedia că

a) este competent din punct de vedere legal în special în ceea ce privește vârsta,
b) are competență legală să întreprindă acte juridice, 
c) competența sa legală de a întreprinde acte juridice nu este limitată până la măsura
în care aceasta nu-i permite să-și exprime acceptarea acestor Termeni și condiții  de
utilizare a Serviciilor,
d) toate datele cu caracter personal pe care le furnizează în timpul înregistrării sau
orice utilizare a Serviciilor sunt adevărate, complete, precise și corecte,
e)  Utilizatorul  nu  încalcă  legislația  aplicabilă  atunci  când  utilizează  Serviciile  în  
condițiile stabilite de acești Termeni și condiții,
f)  înainte  de a începe utilizarea  Serviciilor,  a  luat  cunoștință  de acești Termeni  și
condiții, le-a înțeles și le-a acceptat pe deplin.



g) este conștient de faptul că, ca urmare a suspendării sau modificării condițiilor de
furnizare a Serviciilor, poate pierde accesul temporar sau permanent la Conținutul
Serviciilor,  adică  la  Conținutul  companiei  Profimedia,  la  Conținutul  Utilizatorului
precum și la Conținutul Terților părți.

4.2 Obligațiile generale ale Utilizatorului. Indiferent de celelalte prevederi ale acestor
Termeni și condiții, Utilizatorul va proceda după cum urmează:

a)  nu  se  va  înregistra  și  nu  va  începe  să  utilizeze  alte  Servicii  în  cazul  în  care
Utilizatorul va încălca astfel legislația în vigoare, 
b)  nu va utiliza  Serviciile  în  cazul  în  care  Utilizatorul  ar  încălca astfel  legislația  în
vigoare, 
c) dacă este cu vârsta sub 18 ani, nu va utiliza Serviciile care sunt prevăzute pentru
utilizare doar de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani,
d) va utiliza Serviciile doar în scopurile specificate,
e) pentru accesul la Servicii, acesta nu va folosi (și nu va încerca să folosească) o altă
interfață decât interfața furnizată în acest scop de către Profimedia,
f) va asigura confidențialitatea tuturor datelor de identificare și a parolelor necesare
pentru conectarea Utilizatorului și pentru accesul la Servicii și nu va dezvălui aceste
date de identificare și parole nici unei Părți terțe,
g) dacă constată vreo utilizare abuzivă a datelor sale de identificare și a parolelor de
către orice Terță parte, acesta va informa imediat compania Profimedia despre acest
fapt, 
h) în cazul în care constată utilizarea abuzivă a drepturilor sale de autor sau a altor
drepturi sau a Conținutului Utilizatorului, el va informa imediat compania Profimedia
asupra acestui fapt,
i)  nu  va  comite  nici  o  acțiune  ilegală  sau  lipsită  de  etică  atunci  când  utilizează  
Serviciile și
j) nu va efectua nici o acțiune prin care ar perturba sau va deteriora Serviciile (sau
rețeaua și serverele legate de Servicii).

4.3 Autorizații generale ale companiei Profimedia.  Indiferent de celelalte prevederi ale
acestor Termeni și condiții, Profimedia este autorizată să întreprindă următoarele: 

a) în orice moment, în conformitate cu decizia proprie și fără necesitatea de a informa
anterior  Utilizatorul,  să  întrerupă sau  să limiteze  furnizarea  oricăror  Servicii  sau  să
modifice în orice fel furnizarea oricăror Servicii  în legătură cu toți Utilizatorii  sau în
legătură cu unii dintre Utilizatori, fără a informa Utilizatorul în prealabil cu privire la
ștergerea, eliminarea sau limitarea accesului la Conținutul Utilizatorului,
b) în orice moment, în conformitate cu decizia proprie și fără necesitatea de a informa
anterior Utilizatorul, să anuleze sau să blocheze Contul de Utilizator, 
c) în orice moment, în conformitate cu decizia proprie și fără necesitatea de a informa
anterior Utilizatorul, să extindă, să limiteze sau să modifice Conținutul Profimedia,
d)  să  asigure  protecția  Conținutului  Profimedia  de  la  utilizarea  neautorizată  prin
aplicarea unui filigran în mod vizibil, invizibil sau electronic, precum și
e)  să  confere  Conținutului  Profimedia  o  tehnologie  cu  drepturi  de  reproducere
protejate, care asigură alte metode de protecție pentru căutarea sau monitorizarea



Conținutului  Profimedia,  monitorizarea  sau  căutarea  Conținutului  (cu  drepturi  de
reproducere protejate - RMS).

4.4 Dreptul la marca comercială și dreptul la proprietatea intelectuală. Pe lângă cazurile
specificate explicit în Termenii și condițiile speciale de licență precum și în Termenii și
condițiile speciale de vânzare, Utilizatorul nu are drepturi de autor sau alte drepturi
asupra  Conținutului  Profimedia.  Utilizatorul  este  conștient  de  faptul  că,  pe  baza
acestor  Termeni  și  condiții,  nu  este  autorizat  să  utilizeze  denumirea  companiei
Profimedia, mărcile comerciale ale acesteia, logo-urile, numele de domeniu sau orice
alte mărci și caracteristici ale companiei Profimedia.

4.5 Interzicerea  utilizării  Serviciilor.  Utilizatorul  nu  are  dreptul  să  deterioreze  sau  să
întrerupă, să suprasolicite sau să perturbe funcția serverelor operate de Profimedia
sau să anuleze utilizarea acestor  servere  sau Servicii  Terților  părți.  Utilizatorul  nu
poate  în  nici  un  caz  să  obțină  sau  să  încerce  să  obțină  copii  ale  Conținutului
Profimedia, orice materiale sau informații privind Serviciile care nu sunt sau nu au
fost făcute publice sau furnizate prin intermediul serverelor operate de Profimedia.

4.6 Licența  pentru  Conținutul  Utilizatorului.  În  cazul  în  care  Utilizatorul,  utilizând
Serviciile,  transferă  pe  Paginile  publice  orice  text,  fotografie,  film  video  sau  alte
drepturi de autor (denumit în continuare „Obiectul Licenței”), prin această acțiune îi
oferă  companiei  Profimedia,  în  mod  explicit  și  voluntar,  dreptul  la  licență  ne
exclusivă, gratuită și  nelimitată global  și  în timp, de a utiliza Obiectului  Licenței în
orice  mod,  în  special  dreptul  de  a  modifica,  ajusta,  copia,  distribui,  transfera  și
dezvălui Obiectul Licenței pentru public, precum și dreptul de a extinde, reprezenta,
prezenta,  reproduce,  publica  sau  a  face  public  în  orice  mod,  în  scopul  furnizării
acestei autorizații și acordării sub-licenței sau pentru transferul licenței cu privire la
Obiectului Licenței Terților părți și creării Lucrărilor colective sau derivate.

4.6.1 Utilizatorul declară și garantează față de compania Profimedia că este 
autorizat să acorde companiei Profimedia o licență pentru Obiectul Licenței în 
conformitate cu acești Termeni și condiții și că, acordând o astfel de licență și 
utilizând-o de către compania Profimedia, nu se va duce la încălcarea 
drepturilor unor Terțe părți.

4.6.2 Profimedia nu va utiliza Obiectul Licenței și este autorizată să șteargă Obiectul
Licenței în orice moment, în conformitate cu decizia proprie, de pe Paginile  
web operate de Profimedia.

4.7 Plata.  Unele  Servicii  sunt  oferite  de  către  Profimedia  contra  plată  (de  exemplu,
acordarea licenței și vânzarea fotografiilor). În cazul în care există o taxă pentru
Servicii,  acest  fapt  este  declarat  pe  Serviciul  relevant  sau  Prețul  Serviciului
respectiv este indicat. Prețul Serviciului va fi prețul definit în momentul comenzii
Serviciului  respectiv,  acesta  se  va  defini  prin  completarea  și  trimiterea
formularului de comandă pentru Serviciul respectiv.



4.8 Regulile de conduită ale Utilizatorilor.

4.8.1 Încălcarea legislației. Utilizatorul este responsabil pentru consecințele acțiunilor
sale legate de utilizarea Serviciilor și se obligă să nu folosească Serviciile pentru orice
activitate care este sau ar putea fi contrară legilor din Croația sau din alte țări care se
referă la Utilizator, contrară regulilor de utilizare a Serviciilor companiei Profimedia și
intereselor  autorizate  ale  acesteia  sau  contrară  principiilor  recunoscute  în  general
pentru utilizarea Serviciilor furnizate prin Internet.

4.8.2  Utilizatorul  va  respecta  întotdeauna  drepturile  companiei  Profimedia  și  ale
Terților părți, în special atunci când este vorba despre drepturile de autor și alte lucrări
de proprietate intelectuală.

4.8.3 Utilizatorul nu are dreptul în special: 
a)  să  utilizeze  orice  Serviciu  al  companiei  Profimedia  contrar  acestor  Termeni  și  
condiții,
b) să elimine sau să modifice notificarea privind dreptul de autor sau la proprietate
sau alte notificări  și  informații  din Conținutul  Profimedia și  din Conținutul  Terților
părți,
c) să abuzeze de Paginile web pentru vânzarea sau achiziționarea de produse sau
servicii  sau  să  folosească  orice  Servicii  în  orice  mod  care  ar  afecta  compania
Profimedia,
d) să achiziționeze nume de înregistrare și/sau parolele altor Utilizatori sau să elimine
sau să modifice orice date de identificare ale altor Utilizatori de Servicii,
e) să utilizeze, să blocheze, să modifice sau să schimbe în orice alt mod orice parte a
Serviciului  sau să încerce să întrerupă stabilitatea,  funcționarea sau datele despre
Servicii,
f)  să  creeze impresia  că Utilizatorul  de Servicii  este  o persoană juridică sau fizică
diferită  de  Utilizator  sau  să  creeze  conturi  de  Utilizatori  ale  căror  parametri  (de
exemplu, adrese de e-mail) ar putea provoca infracțiuni sau acțiuni care ar putea fi
contrare cu normele morale sau etice,
g) să blocheze intenționat orice tehnologie sau echipament al companiei Profimedia
care servește pentru protejarea Conținutul Serviciului (a se vedea articolul precedent
4.3, literele e) și f),  
h) fără consimțământul scris prealabil al companiei Profimedia, să utilizeze legături
spre  pagini  externe  sau  alte  programe  software  sau  echipamente  automate,
tehnologii sau algoritmi cu scopul de a accesa cu crawlerul,  plimba cursorul (scroll),
căuta  sau  monitoriza  Paginile  web  operate  de  compania  Profimedia  sau  să
dobândească sau să copieze Conținutul Profimedia și Conținutul Terților părți,
i) să copieze, să redirecționeze sau să utilizeze în orice alt fel Paginile web sau orice
alt Conținut Profimedia și Conținutul Terților părți,
j) să analizeze, să scaneze sau să testeze securitatea Paginilor web sau a rețelei de
sprijin, să caute sau să colecteze informații despre vizitatorii acestor Pagini web sau
despre date personale ale Utilizatorilor Profimedia sau altor clienți,
k)  să  utilizeze  orice  echipament,  software  sau  procedură  care  să  perturbe
funcționarea corectă a Paginilor web sau a oricărei tranzacții efectuate prin Paginile
web, sau să provoace prejudiciu altor Servicii ale Utilizatorilor,



l) să încalce drepturile companiei Profimedia sau ale Terților părți în orice alt mod
care nu este indicat în punctele anterioare, de ex.  încălcarea drepturilor  la marca
comercială sau alte drepturi ale Terților părți și a companiei Profimedia și 
m) să încerce să acționeze în orice mod interzis aici.

4.8.4   De asemenea, Utilizatorului îi este interzis în mod explicit să transfere către compania
Profimedia (postarea, înregistrarea, referirea sau difuzarea în alt mod) a Conținutului
Utilizatorului care:

a) încalcă drepturile de proprietate intelectuală (drepturile de autor, drepturile cu
privire la drepturile de autor, drepturi industriale etc.) către alte persoane,

b) ar duce la o concurență neloială care să contravină regulamentelor cu privire la
concurența  în  relațiile  economice  sau  practicile  de  concurență  care  pot  dăuna
reputația sau pune în pericol funcționarea sau dezvoltarea afacerii unui concurent,

c) conține utilizarea neautorizată a unei mărci comerciale, a unei denumiri comerciale
și a unei mărci protejate privind originea care aparține și este dreptul exclusiv al unei
Terțe părți sau a oricărei mărci care ar putea fi confundate cu acestea,

d) conține părți care stimulează sau duc la neîndeplinirea obligației impuse de lege
sau  de  legislație,  sau  care  duc  la  comiterea  unei  crime  sau  prin  care  se  aprobă
comiterea unei crime sau proclamă în mod public criminalul,  

e) conține părți care stimulează abuzul de substanțe dependente sau periculoase sau
susține sau încurajează abuzul de astfel de substanțe,

f) conține părți care amenință alte persoane sau un grup de cetățeni cu moartea, cu
prejudiciul sau cu daună mare,

g) conține părți care ponegresc o anumită națiune, limba ei, unele grupuri etnice sau
rasă sau grup de cetățeni  pentru ideile  lor  politice,  credința sau pentru că nu au
credință, 

h) conține părți care încurajează ura împotriva unei națiuni, a unui grup etnic, a unei
rase,  religii,  clase sau altui  grup de persoane sau care  le  limitează  drepturile  sau
libertățile membrilor acestora,

i) conține un raport alarmant care este nu este adevărat,

j)  cu  conținut  pornografic  sau  permite  tinerilor  sub  18  ani  să  aibă  acces  la  orice
conținut pornografic,

k) conține date false despre o altă persoană care ar putea pune în pericol considerabil
importanța  acestei  persoane  în  fața  concetățenilor  săi,  în  special  care  ar  putea
provoca  daune  la  locul  de  muncă,  perturba  relațiile  familiale  sau  provoca  alte
vătămări grave,



l)  susține  sau  promova  o  inițiativă  care  are  drept  scop  suprimarea  drepturilor  și
libertățile oamenilor sau proclamă ura națională, rasială, religioasă sau de clasă sau
ura  față  de  un  alt  grup  de  oameni  sau  afișează  public  simpatia  pentru  aceste
inițiative, 

m) neagă, exprimă incertitudinea, aprobă sau încearcă să justifice genocidul nazist
sau comunist sau alte crime împotriva umanității și 

n) sunt contrar bunelor moravuri în orice alt mod.

4.9 Sancțiuni.   În  cazul  în  care  Utilizatorul  utilizează  orice  Serviciu  contrar  acestor  
Termeni  și  condiții,  Profimedia  are  dreptul,  în  orice  moment,  fără  avertizare  
prealabilă sau fără nici o cerere a Utilizatorului, să rezilieze sau să limiteze furnizarea 
serviciilor, să șteargă, elimine sau în orice alt mod să împiedice accesul la Conținutul 
Utilizatorului sau să anuleze sau să blocheze Contul de Utilizator.

5. Protecția datelor cu caracter personal

5.1 Protecția datelor cu caracter personal este reglementată  într-un document separat. 

5.2 Cookies. Utilizatorul este conștient și de acord că în momentul utilizării Paginilor web,
Profimedia  va  trimite  pe  calculatorul  Utilizatorului  un  fișier  cu  cookie-uri  care  va
permite stocarea informațiilor despre preferințele Utilizatorului și va colecta automat
anumite  informații  pe  care  le  va  stoca  în  fișierele  companiei  Profimedia.  Aceste
informații conțin adresele protocolului de Internet (IP), tipul de browser, furnizorul
de servicii Internet (ISP), paginile de legătură/paginile principale, sistemul de operare,
informații despre data și ora, precum și informații despre click-uri. Astfel de informații
colectate, care nu identifică Utilizatorul individual, vor fi utilizate de către Profimedia
pentru administrarea Paginilor web, pentru monitorizarea activităților Utilizatorilor
pe Paginile web și pentru colectarea datelor demografice despre baza de Utilizatori.
Profimedia  este  autorizată  să  atribuie  aceste  date  colectate  datelor  cu  caracter
personal identificabile. Adresele IP se conectează cu datele cu caracter personale de
identificare  pentru  repartizarea  tipurilor  de  clienți  în  scopuri  statistice.  În  cazul
fișierului cu cookie, Utilizatorul poate seta respingerea cookie-urilor în browserul său.
În acest caz, accesul la unele sau la toate funcțiile Paginilor web poate fi limitat sau
oprit. 

5.3 Datele statistice.   Utilizatorul este de acord cu utilizarea anonimă și/sau publicarea
datelor de la înregistrare și a datelor statistice ale companiei Profimedia și entităților
afiliate pentru îmbunătățirea și funcționarea Serviciilor furnizate. În scopul operării
serverelor  entităților  afiliate,  compania  Profimedia  este  autorizată  să  dezvăluie
acestora  datele  statistice  care  se  referă  la  Utilizatori.  Cu  toate  acestea,  datele
statistice și imprimantele lor nu vor conține date cu caracter personal prin care s-ar
putea identifica direct sau indirect Utilizatorul  sau care i-ar permite oricărei  Terțe
părți să-l contacteze pe Utilizator.



6. Comunicarea de afaceri 

6.1 Comunicarea de afaceri ca parte a Serviciilor.  Utilizatorul este conștient de faptul că
publicitatea și/sau comunicările promoționale (denumite în continuare „Anunțuri”)
pot  fi afișate  ca  parte  a  Serviciilor.  Aceste  Anunțuri  se  pot  aplica  Conținutului
Serviciilor, prin intermediul  întrebărilor introduse prin Servicii și alte informații.

6.1.1 Compania  Profimedia  stabilește  proporțiile  și  modul  de  prezentare  a  acestor
comunicări  și  este  autorizată  să  le  schimbe  fără  avertizare  prealabilă  în  orice
moment.

6.1.2 Anunțul  reprezintă Conținutul  Terților părți  și,  prin urmare, Profimedia nu se face
responsabilă  în  nici  un  fel  pentru  Conținutul  Anunțului.  Pentru  a  exclude  orice
îndoială, părțile declară că Profimedia nu este responsabilă pentru nici un prejudiciu
suferit  de  Utilizator  ca  urmare  a  existenței,  incompetenței,  inexactității  sau  non-
actualității  a oricărui  Anunț sau ca urmare a relației  dintre Utilizator cu sponsorul
Anunțului sau cu vânzătorul de bunuri sau Servicii anunțate.

7. 7.1 Excluderea responsabilităților.

7.1 Excluderea  garanțiilor.  Serviciile  oferite  Utilizatorului  din  partea  companiei
Profimedia vor fi furnizate „astfel cum sunt”.  Profimedia nu va oferi Utilizatorului nici
o garanție pentru Serviciile furnizate, Conținutul Profimedia și nici pentru Conținutul
Terților părți, în special nu va oferi garanții pentru funcționalitatea și disponibilitatea
Serviciilor.  Profimedia nu își ia responsabilitate față de Utilizator pentru următoarele:

a) Disponibilitatea Serviciilor non-stop, douăzeci și patru de ore pe zi, șapte zile pe
săptămână,
b) Funcționalitatea pe deplin a serviciilor pe toată durata disponibilității acestora, 
c) Corectitudinea Serviciilor furnizate,
d)  Corectitudinea  Conținutului  Profimedia  sau  Conținutului  Terților  părți  și
neîncălcarea drepturilor Terților părți , precum și
e) pentru faptul că orice parte a Conținutului Profimedia licențiată de Utilizator va fi
întotdeauna postată și disponibilă pe Paginile web.

7.2 Răspunderea  pentru  daune.  Utilizatorul  declară  că  este  conștient  de  faptul  că
Profimedia nu oferă nici o garanție și, prin urmare, pot exista anumite riscuri legate
de furnizarea Serviciilor; Utilizatorul acceptă acest risc și ia toate măsurile rezonabile
pentru a exclude sau a preveni în cea mai mare măsură posibilă orice pierdere sau
alte consecințe negative din partea sa în legătură cu utilizarea Serviciilor.

7.2.1 În consecință, Utilizatorul trebuie, în special
a) să copieze în mod regulat și corect tot Conținutul Utilizatorului și tot Conținutul
Profimedia licențiat, și 
b) să ia măsurile suplimentare adecvate.



7.2.2 Profimedia nu este responsabilă față de Utilizator pentru orice pierdere sau
daună directă sau indirectă suferită de Utilizator în legătură cu utilizarea Serviciilor, a
Conținutului Profimedia sau a Conținutului Terților părți.
Profimedia nu va fi în mod special răspunzătoare față de Utilizator pentru:
a)  nefuncționarea,  lipsa  disponibilității  sau  disponibilitatea  și  funcționalitatea
necorespunzătoare a oricărui serviciu,
b)  pierderea,  depozitarea  necorespunzătoare  sau  deteriorarea  Conținutului
Utilizatorului și a Conținutului Profimedia licențiat al Utilizatorului,
c)  orice consecință a furnizării  de date incorecte,  inexacte sau incomplete despre
Utilizator la începutul furnizării Serviciilor (sau pentru orice modificare ulterioară),
d) orice consecință a încălcări  obligațiilor de către Utilizator cu privire la protecția
parolei sau a datelor de acces la Contul sau profilul de Utilizator,
e) orice consecință a utilizării Serviciilor, precum și 
f)  disponibilitatea și  Conținutul  Paginilor  web ale Terțelor  părți,  precum și  pentru
faptul  dacă  pe  aceste  pagini  sunt  afișate  link-uri  spre  Pagina  web.  Profimedia  și
Utilizatorul declară că intenția părților este de a limita, în măsura maximă permisă de
prevederile  obligatorii  ale  legislației,  responsabilitatea  companiei  Profimedia  în
legătură cu Serviciile furnizate Utilizatorului.

7.3 Responsabilitatea conform Legislației speciale.  În baza articolului 3. 4. și 5. al ICA,
Profimedia nu este responsabilă pentru Conținutul Utilizatorului. 

7.4 Limitarea  despăgubirilor.  Părțile  convin  că  compensarea  pentru  despăgubirile
provocate Utilizatorului ca urmare a uneia sau mai multor încălcări ale obligațiilor din
partea companiei Profimedia care decurg din acești Termeni și condiții se limitează la
suma de 27.500 HRK (în cuvinte: douăzeci și șapte mii cinci sute kune croate),  iar
această sumă corespunde despăgubirilor cauzate Utilizatorului, pe care părțile le pot
prevedea rezonabil în acest context, cu privire la toate faptele care pot sau ar trebui
să fie cunoscute de părți în momentul când Utilizatorul începe să utilizeze Serviciile.

7.5 Recompensa.  Utilizatorul va compensa companiei Profimedia pentru orice pierdere
pe care o suportă ca consecință a încălcări de către Utilizator a prevederilor acestor
Termeni  și  condiții,  inclusiv  pierderea  cauzată  companiei  Profimedia  suportată  în
legătură cu Conținutul postat de Utilizator pe Paginile web.

7.6 Amenda  contractuală.  În  cazul  utilizării  neautorizate  a  unei  părți  a  Conținutului
Profimedia (cu excepția Lucrărilor definite în Termenii și condițiile speciale de licență,
menționați în Anexa nr. 1 a acestor Termeni și condiții), pentru care se poate obține o
licență  în  conformitate  cu  legislația  croată  și  Pagina  web,  Utilizatorul  va  plăti
companiei Profimedia o amendă contractuală de 5.500 HRK (în cuvinte: cinci mii cinci
sute  kune  croate).  Plata  amenzii  contractuale  nu  afectează  dreptul  companiei
Profimedia de a solicita despăgubirile  corespunzătoare,  inclusiv  despăgubirile  care
depășesc amenda contractuală și executarea altor drepturi pe care legislația croată îi
oferă companiei Profimedia în acest context.  Amenda contractuală pentru utilizarea
neautorizată a Lucrărilor sunt cuprinse în Termenii și condițiile speciale de licență.



8. Acceptarea Termenilor și condițiilor

8.1 Acceptarea Termenilor și condițiilor. Fiecare Utilizator va lua cunoștință cu Termenii
și  condițiile  și  va  exprima  acceptarea  acestora  înainte  de  a  începe  utilizarea
Serviciilor.  Acceptarea poate fi exprimată fie direct prin clic pe butonul care exprimă
acceptarea textului acestor Termeni și condiții, fie prin faptul că Utilizatorul va începe
să utilizeze  oricare  dintre  Servicii.   Dacă  Utilizatorul  nu acceptă  acești Termeni  și
condiții, acesta se va abține de la utilizarea Serviciilor.

8.2 Modificări și intrarea în vigoare ale modificărilor Termenilor și condițiilor:

8.2.1  Modificări  ale  Termenilor  și  condițiilor.  Profimedia  este  autorizată  în  orice
moment  să  modifice  în  mod  unilateral  Conținutul  acestor  Termeni  și  condiții.
Profimedia va informa Utilizatorul despre modificarea Termenilor și condițiilor cu cel
puțin 30 de zile  înainte de data  planificată de intrare în vigoare a noii  versiuni  a
Termenilor  și  condițiilor  prin afișarea unei  notificări  cu privire la  noua versiune a
Termenilor și condițiilor împreună cu noua versiune a Termenilor și condițiilor și/sau
trimiterea notificării privind modificarea Termenilor și condițiilor pe adresa de e-mail
a Utilizatorului,  menționată în timpul înregistrării  și/sau în timpul creării  profilului
(sau conform datelor noi dacă acestea au fost modificate) și/sau în timpul comenzii
efectuate pentru produse sau serviciile companiei Profimedia pe Paginile web și/sau
în timpul  începerii  utilizării  altor  Servicii  pentru care compania Profimedia solicită
adresa de e-mail a Utilizatorului.

8.2.2 Intrarea în vigoare ale modificărilor Termenilor și condițiilor. Orice modificare
a acestor  Termeni  și  condiții  intră  în  vigoare  la  data  declarată  de Profimedia,  iar
pentru Utilizator, aceste modificări intră în vigoare doar în cazul dacă Utilizatorul le
acceptă.    Utilizatorul  le va accepta fie prin clic pe butonul relevant care exprimă
acceptarea  modificărilor  Termenilor  și  condițiilor  sau  dacă  continuă  să  utilizeze
Serviciile  după data  declarată  de compania Profimedia ca fiind dată  de intrare în
vigoare  a  modificărilor  Termenilor  și  condițiilor.  Dacă  Utilizatorul  nu  acceptă
modificările Termenilor și condițiilor, acesta nu are dreptul să utilizeze Serviciile după
data  declarată  de  Profimedia  ca  fiind  data  de  intrare  în  vigoare  a  modificărilor
Termenilor și condițiilor.

8.2.3 Pentru a exclude orice dubiu, părțile declară că Utilizatorul, care s-a înregistrat
anterior pentru ca să utilizeze oricare dintre Servicii înainte de data intrării în vigoare
a acestor Termeni și condiții generale  contractuale și continuă să utilizeze Serviciile
pe baza înregistrării  inițiale,  devine Utilizator în conformitate cu acești Termeni  și
condiții contractuale generale și se consideră că  acesta s-a înregistrat în conformitate
cu Articolul III al acestor Termeni și condiții.

9. Alte dispoziții

9.1 Încălcarea drepturilor Utilizatorului.  În caz dacă Utilizatorul constată că drepturile
sale  de autor  sunt  încălcate  pe Paginile  web,  el  va informa compania  Profimedia



despre  această  încălcare  prin  notificare  care  conține:  a)  semnătura  fizică  sau
electronică a titularului dreptului de autor sau a persoanei autorizate să acționeze ca
reprezentant  al  proprietarului  drepturilor  de autor,  b)  o  descriere a lucrării  sau a
lucrărilor asupra cărora se aplică protecția drepturilor de autor revendicate și care
sunt încălcate, precum și identificarea materialului care conține această încălcare; c)
o  descriere  a  locului  pe  Pagina  web  unde  se  află  acest  material,  (d)  informații
suplimentare pentru ca compania Profimedia să-l contacteze pe Utilizator (cum ar fi
adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de e-mail) și e) alte informații pe
care Utilizatorul le solicită de la compania Profimedia în acest sens. În cazul în care
Profimedia ajunge la concluzia că drepturile utilizatorilor sunt încălcate pe Paginile
web, Utilizatorul va fi contactat pentru a fi informat despre procedura ulterioară din
partea companiei Profimedia.

9.2 Relația cu Terțele părți:

9.2.1 Conținutul Terților părți.  Profimedia nu va fi răspunzătoare pentru Conținutul
Terților  părți  prezentat  Utilizatorilor  în  perioada  furnizării  Serviciilor  sau  furnizat
Utilizatorilor ca parte a Serviciilor, în special pentru comunicările de publicitate ale
Terților părți care apar în perioada furnizării Serviciilor și pentru software-ul Terților
părți oferit Utilizatorilor pentru descărcare ca parte a Serviciilor. Profimedia nu este
responsabilă pentru faptul dacă Conținutul Terților părți intervine în drepturile altor
părți.

9.2.2  Conținutul  serverelor  Terților  părți.  Serverele sau serviciile  Terților  părți  nu
sunt  controlate  de  către  Profimedia,  iar  Profimedia  nu  este  responsabilă  pentru
Conținutul vreunui server al Terților părți sau pentru Conținutul oricărei conexiuni pe
paginile Terților părți sau pentru orice modificare sau actualizare a serverelor Terților
părți. Profimedia nu va fi responsabilă pentru nici o formă de transmisie acceptată de
vreun  Server  al  Terților  părți.  Conectarea  Serverelor  Terților  părți  cu  serviciile
Profimedia nu înseamnă că Profimedia a aprobat Conținutul acestor Servere sau că
este conectată în orice mod cu operatorii lor.

9.3 Lightbox.  Serviciul  Lightbox  este  disponibil  pe  Paginile  web.  Orice  Conținut
Profimedia furnizat Utilizatorului în scopul furnizării serviciului Lightbox va rămâne în
proprietatea companiei  Profimedia, iar Utilizatorul  nu va dobândi nici  un drept de
autor sau alt  drept la acest conținut,  cu excepția dreptului  de acces la Conținutul
Lightbox al Terților părți. La solicitarea Utilizatorului și la responsabilitatea acestuia,
compania Profimedia va contacta Terța parte desemnată de Utilizator prin adresa de
e-mail  furnizată  de  Utilizator.  Utilizatorul  și  Terța  parte  care  a  accesat  serviciile
Lightbox nu vor fi autorizați să copieze sau să difuzeze sau să dezvăluie Conținutul
Profimedia în Lightbox. 

9.4 Încheierea  Contractului.   Dacă se încheie un contract  dintre Utilizator  -  persoană
fizică care acționează în alt domeniu de activitate sau altă activitate  antreprenorială
și compania Profimedia prin intermediul unei comunicări electronice (de exemplu, un
contract de achiziție), utilizarea mijloacelor de comunicare nu este supusă unei taxe.



9.5 Confidențialitatea.  Fără  consimțământul  scris  prealabil  al  companiei  Profimedia,
Utilizatorul  nu  este  autorizat  să  dezvăluie  sau  să  facă  publică  nici  o  informație
furnizată acestuia în legătură cu Serviciile Profimedia și marcată de către Profimedia
ca fiind „confidențială” ori descrisă în mod similar sau vreo informație care, având în
vedere  conținutul  acesteia,  poate  fi considerată  confidențială,  cu  excepția
prevederilor unor astfel de informații confidențiale pentru angajați, furnizori sau alte
persoane  care  lucrează  în  beneficiul  Utilizatorului,  dacă  cunoașterea  acestor
informații  confidențiale  este  necesară  pentru  implementarea  Serviciilor.  Această
interdicție nu se aplică în cazul informațiilor care sunt accesibile publicului  sau pe
care  Utilizatorul  este  obligat  să  le  prezinte  din  punct  de  vedere  legal.  Această
prevedere va rămâne în vigoare chiar și după terminarea relației contractuale dintre
Utilizator și Profimedia.

10. Dispoziții finale

10.1 Comunicarea.  Toate comunicările dintre Profimedia și Utilizator pot fi făcute fie în
scris (în cazul companiei Profimedia - prin livrarea la adresa sediului social, iar în cazul
Utilizatorului - prin livrarea la adresa indicată de Utilizator pentru utilizarea Serviciilor
sau la adresa indicată de Utilizator), prin e-mail (în cazul Profimedia - prin trimiterea
la adresa de e-mail sales@profimedia.hr, iar în cazul Utilizatorului - la adresa de e-
mail menționată în timpul utilizării Serviciilor).  Comunicările făcute de Profimedia în
legătură  cu  unul  sau  mai  mulți  Utilizatori  pot  fi,  de  asemenea,  făcute  sub  forma
publicării unei comunicări specifice pe Paginile web (de exemplu, în cazul modificării
acestor  Termeni  și  condiții).  Atunci  când  se  utilizează  unele  dintre  metodele  de
comunicare menționate mai sus, se consideră că comunicarea are loc în formă scrisă.
Comunicarea verbală dintre  compania Profimedia  și  Utilizator  va fi efectuată  prin
telefon  sau  prin  intermediul  unor  servicii  similare  care  permit  transmiterea
comunicării orale la distanță (în cazul Profimedia - prin apelarea numărului de telefon
+3851 6525 634, iar în cazul Utilizatorului - prin apelarea numărului de telefon indicat
în timpul utilizării Serviciilor).

10.2 Legislația aplicabilă și  Normele conflictuale.   Acești Termeni și  condiții,  precum și
toate relațiile juridice apărute sau care apar în viitor între Profimedia, pe de o parte,
și Utilizator, pe de altă parte, în legătură cu Serviciile, sunt reglementate de legislația
Republicii Croația. 

10.3 Soluționarea litigiilor. Toate litigiile apărute în baza acestor Termeni și condiții vor fi
soluționate  definitiv în procedurile  civile  în fața instanțelor  comune din Republica
Cehă.

10.4 Versiunea lingvistică. Acești Termeni și condiții sunt stabiliți în limba cehă și în limba
engleză.  În  caz  de  contradicție  între  versiunea  în  limba  cehă  și  limba  engleză  a
Termenilor și condițiilor, se aplică versiunea în limba cehă.



10.5 Anexe. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă a acestor Termeni și condiții. Acestea
reglementează condițiile Serviciilor de furnizare a licenței și condițiile de vânzare a
fotografiilor. 

10.6 Contractul  privind  acordarea  fotografiilor.  Cu  excepția  cazului  în  care  contractul
privind  acordarea  fotografiilor  încheiat  între  compania  Profimedia  și  Utilizator
precizează  altfel,  prevederile  acestor  Termeni  și  condiții  se  vor  aplica  pentru
drepturile și obligațiile părților la prezentul contract. 

10.7 Clauza de  reziliere. Dacă orice prevedere a acestor Termeni și condiții este sau va
deveni invalidă sau inaplicabilă în ansamblu sau parțial și aceasta se poate separa de
celelalte  prevederi  ale  acestor  Termeni  și  condiții,  atunci  această  invaliditate  sau
inaplicabilitate a unei prevederi nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror
altor prevederi ale acestor Termeni și condiții. În acest caz, compania Profimedia va
înlocui  o  astfel  de  dispoziție  nevalabilă  sau  neaplicabilă  cu  una  diferită,  care  să
corespundă pe cât mai aproape conținutului dispoziției inițiale.

10.8 Succesiunea.  Utilizatorul  poate  atribui  sau  transfera  drepturile  pe  care  le  deține
pentru Utilizarea Serviciilor cu acordul companiei Profimedia, iar succesorul legal al
Utilizatorului va respecta acești Termeni și condiții.

10.9 Intrarea în vigoare.  Această versiune a Termenilor și condițiilor va intra în vigoare la
data de 20 mai 2018.  Pentru orice întrebare cu privire la acești Termeni și condiții,
Utilizatorul  poate  contacta  compania  Profimedia  la  adresa  de  e-mail:
sales@profimedia.hr



Anexa nr.  1
TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE

PENTRU CONTRACTELE DE LICENȚIERE A LUCRĂRILOR

1. Dispoziții introductive

1.1 PROFIMEDIA-RED DOT d.o.o. (SRL),  nr. MBS:  030101680 cu sediul social în Zagreb,
Kopernikova 5, cod poștal  10 000, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul  Regional  din  Zagreb  (denumită  în  continuare  „Profimedia”),  în
conformitate  cu  acești Termeni  și  condiții,  oferă  Utilizatorilor  produse,  servicii,
software-uri,  pagini  de  internet  și  aplicații  cu  numele  de  domenii  profimedia.hr,
profimedia.si  dar  și  alte  domenii  operate  de  Profimedia  (denumite  în  continuare
„Servicii”, numite în mod individual și „Serviciu”).

1.2 O parte a Serviciilor oferite de compania Profimedia este și furnizarea licenței pentru
Conținutul Profimedia, adică pentru materiale ilustrate  - fotografii, ilustrații, logo-uri
grafice și înregistrări  video (denumit în continuare „Clip”) sau alte Lucrări,  inclusiv
metadate  conectate,  texte,  fotografii  și  informații  pe  Paginile  web  (denumite  în
continuare "Lucrări").

1.3 Relația dintre compania Profimedia și a unui Utilizator la încheierea unui contract de
licență pentru furnizarea unei licențe pentru Lucrări este reglementată de Termenii și
condițiile contractuale generale disponibile la adresa www.profimedia.hr și de acești
Termeni și condiții speciale de licență (în continuare: „Termeni și condiții speciale de
licență”) care fac parte din Termenii și condițiile contractuale generale.  Dacă acești
Termeni  și  condiții  speciale  de  licență  nu  prevăd  altfel,  Termenii  și  condițiile
contractuale generale se vor aplica drepturilor și obligațiilor companiei Profimedia și
Utilizatorului.  Proporțiile  licenței  pentru Lucrările  pe care  compania Profimedia le
oferă Utilizatorilor (denumită în continuare „Licență”) sunt specificate în Termenii și
condițiile speciale de licență, pe Paginile web care se aplică Lucrărilor individuale și pe
documentul fiscal emis de Profimedia pentru Utilizator în legătură cu prețul Licenței
care confirmă proporțiile Licenței comandate de Utilizator (denumită în continuare
„Factură”).

1.4 Fiecare Utilizator va lua cunoștință cu Termenii și  condițiile contractuale generale,
inclusiv  cu  acești Termeni  și  condiții  speciale  de  licență,  înainte  de  a  semna  un
contract de licență pentru furnizarea unei Licențe pentru Lucrări. Prin comandarea
Licenței,  Utilizatorul  acceptă  Termenii  și  condițiile  contractuale  generale  și  acești
Termeni  și  condiții  speciale de licență și  se obligă să le respecte.  În cazul  în care
Utilizatorul nu va accepta acești Termeni și condiții speciale de licență sau Termenii și
condițiile contractuale generale, acesta se va abține de la comandarea Licenței.

1.5 În  afară  de  Licență,  Utilizatorul  nu  dobândește  alte  drepturi  asupra  Lucrărilor
licențiate.  Toate  Lucrările  oferite  de  Licență  rămân  în  proprietatea  companiei
Profimedia. Utilizatorul nu va fi autorizat să utilizeze Lucrările ca marcă comercială, ca
denumire comercială sau ca altă marcă comercială.



1.6 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați  în acești Termeni și
condiții  speciale  de licență  au  sensul  definit  în  Termenii  și  condițiile  contractuale
generale. Pentru a exclude orice dubiu, în cazul Serviciului de furnizare a unei Licențe
pentru Lucrări, Utilizatorul are funcția de cumpărător al Licenței pentru Lucrări. Cu
excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii și condițiile speciale de licență,
Lucrările se referă la Lucrările RM și la Lucrările RF, precum și la Clipuri (așa cum este
definit mai jos).

2. Reguli de acordare a unei licențe pentru Lucrări

2.1 Lucrările.  Lucrările individuale pentru care Utilizatorul poate dobândi o Licență de la
compania Profimedia se găsesc în cataloagele de pe Paginile web. Utilizatorul  este
conștient de faptul că compania Profimedia este autorizată să efectueze modificări cu
privire la aceste cataloage (de ex., să elimine sau să adauge articole în catalog) și nu
poate oferi Utilizatorului  o garanție că produsele sale licențiate vor fi întotdeauna
disponibile  pe Paginile  web.  Utilizatorul  este  conștient  de faptul  că Lucrările  sunt
licențiate  de  către  Profimedia  astfel  cum  sunt,  adică  în  formele  și  proporțiile
(metodele individuale de utilizare, durata și extinderea teritorială a Lucrărilor) astfel
cum sunt menționate pe Paginile web pentru unele Lucrări individuale. În cazul în
care Utilizatorul este interesat să obțină drepturi asupra Lucrărilor în alte proporții
decât  cele  oferite  de compania  Profimedia,  acesta  este  singur  responsabil  pentru
dobândirea unor astfel de drepturi de la Terțe părți.

2.2 Comanda.  Utilizatorul  face comandă de Licență pentru Lucrări  prin completarea și
trimiterea  formularului  de  comandă.  Comanda  pentru  Licență  trimisă  reprezintă
propunerea de încheiere a contractului de licență.  Contractul de licență se încheie în
momentul  confirmării  comenzii  Utilizatorului  de  către  Profimedia.  Profimedia  va
confirma  comanda  Utilizatorului  la  adresa  de  e-mail  a  Utilizatorului  indicată  în
comandă sau într-un mod diferit, după cum au convenit părțile.

2.3 Anularea comenzii. Utilizatorul va fi autorizat să-și anuleze comanda fără a explica
motivul până la momentul confirmării  comenzii  Utilizatorului din partea companiei
Profimedia.

2.4 Prețurile,  metodele  de  plată  și  controlul  performanței. Prețul  Licenței  pentru
Lucrările individuale, în afară de Lucrările RM (astfel cum este definit mai jos), este
prezentat pe Paginile web și se aplică Lucrărilor individuale. Prețul Licenței pentru
Lucrări se aplică din momentul în care se face comanda prin completarea și trimiterea
formularului  de  comandă.  Prețul  pentru  Lucrările  RM  se  stabilește  prin  acordul
părților, în funcție de metodele de utilizare a RM-urilor comandate de Utilizator, de
durata și de extinderea teritorială a utilizării RM-urilor, precum și de durata Clip-ului
necesar.  Utilizatorul  poate  să  plătească  prețul  Licenței  prin  metoda  indicată  în
formularul  de comandă sau prin altă  metodă care va fi convenită de părți.  Prețul
licenței se plătește în termen de 30 de zile de la data emiterii Facturii sau până la data
scadenței indicată în Factură, în dependență de faptul care dintre aceste două date
este  prima.  Utilizatorul  va  permite  companiei  Profimedia,  la  cererea  acesteia,  în



termen de 5 zile  lucrătoare să aibă acces la înregistrările  sale contabile  în scopul
verificării utilizării Lucrărilor licențiate.

2.5 Întârzierea  plății  pentru  prețul  licenței.  În  cazul  în  care  Utilizatorul  nu  va  achita
prețul sau o parte din prețul Licenței în termenul stabilit în Articolul 2.4 de mai sus,
Utilizatorul va plăti zilnic companiei Profimedia dobânda pentru întârzierea efectuării
plății în sumă de 0,05% din suma restantă. În cazul în care Utilizatorul este o persoană
fizică - consumator, dobânda se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare. În
cazul  în care Licența nu va fi rambursată  în mod corespunzător,  înafară de suma
neplătită, compania Profimedia este autorizată să perceapă Utilizatorului și dobânda
pentru întârzierea efectuării plății, dar și o amendă contractuală în sumă de 1,5% din
suma lunară.

2.6 Intrarea  în  vigoare  a  Licenței  și  accesul  la  Lucrări.  Cu excepția  cazurilor  dacă  se
prevede altfel, imediat după plata prețului Licenței, compania Profimedia va trimite
Utilizatorului un link URL către Lucrări. Prin acest link, Lucrările licențiate vor fi puse la
dispoziția Utilizatorului pe durata valabilității Licenței, însă nu mai mult de 90 de zile
de la data trimiterii  link-ului.  În caz dacă o astfel de copie digitală a Lucrărilor va
conține  deficiențe  (în  afară  de deficiențele  care  fac  parte  integrantă  din  Lucrări),
compania Profimedia va furniza Utilizatorului, conform deciziei sale, o copie corectată
a Lucrărilor sau o nouă copie a Lucrărilor.  În caz dacă Profimedia consideră că nu va fi
posibilă  furnizarea  unei  noi  copii  de  înlocuire  a  Lucrărilor,  aceasta  va  restitui
Utilizatorului prețul pentru Licență cu condiția că Utilizatorul nu a utilizat Lucrările
licențiate. Licența va intra în vigoare în momentul livrării link-ului (adică Utilizatorul
va fi autorizat să utilizeze Lucrările în proporțiile specificate).

3. Proporțiile Licenței.

3.1 Declarația companiei Profimedia.  Profimedia declară că este autorizată să furnizeze
Utilizatorului licența în proporțiile specificate în acești Termeni și condiții speciale de
licență și/sau pe Paginile web cu privire la Lucrările individuale și Facturi (denumită în
continuare  „Proporțiile  Licenței”)  și  că  utilizarea  Lucrărilor  în  limitele  Proporțiilor
Licenței nu va încălca drepturile de autor, drepturile de proprietate sau alte drepturi
ale Terților părți.

3.2 Proporțiile  Licenței.  Proporțiile  Licenței  nu  includ,  dacă  nu  se  prevede  altfel,
permisiunea persoanelor de a folosi fotografiile sau alte înregistrări și nici autorizarea
de a folosi alte drepturi de autor (de exemplu muzică sau opere de artă) capturate pe
materialul ilustrativ (sau alte obiecte mobile sau imobile capturate pe materialul de
imagine).  Utilizatorul  este  responsabil  pentru  autorizația  suplimentară  și  pentru
obținerea autorizațiilor  relevante  pentru utilizarea  validă  a  Lucrărilor  cu astfel  de
Conținuturi.

3.3 Lucrări  cu  drepturi  de  reproducere  protejate  (RM).  Profimedia  oferă  o  licență
limitată neexclusivă asupra Lucrărilor marcate pe Paginile web ca „Lucrări cu drepturi
de reproducere protejate”  și/sau „RM” pentru metodele  de utilizare  și  dreptul  la
durata și  extinderea teritorială,  convenite de părți  pe baza comenzii  Utilizatorului.



Prețul licenței pentru Lucrările RM va fi determinat în funcție de proporțiile utilizării
Lucrărilor din Licență, iar în cazul Clipului - de durata acestui Clip. Dacă Profimedia și
Utilizatorul  sunt  de  acord,  Profimedia  va  furniza  Utilizatorului  o  Licență  exclusivă
pentru  Dreptul RM pentru metode de utilizare limitate sau nelimitate.

3.4 Lucrări fără drepturi de reproducere protejate (RF). Cu excepția cazurilor în care se
prevede altfel, compania Profimedia oferă o licență globală neexclusivă, fără limitare
de  timp,  pentru  Lucrările  marcate  pe  Paginile  web  ca  „Lucrări  fără  drepturi  de
reproducere protejate” și/sau „RF” și pentru toate metodele cunoscute de utilizare a
Lucrărilor în momentul comenzii, inclusiv și autorizarea pentru combinarea Lucrărilor
fără  modificări  sau  după prelucrare  sau  alte  modificări  cu  alte  Lucrări,  precum și
utilizarea  unei  Lucrări  create  astfel  (denumită  în  continuare  „Lucrare  finală”)  în
proporțiile  și  conform metodelor indicate  pentru utilizarea cu succes a  Lucrărilor.
Prețul licenței pentru Lucrările RF este determinat ca o singură sumă forfetară.

3.5 Licența  restricționată  pentru  utilizarea  „Comp”.  Profimedia  va  acorda  acestor
Utilizatori  o licență gratuită pentru o perioadă de 60 de zile  în scopul  descărcării
copiilor  acestor  Lucrări  și  pentru  a  analiza  dacă  Utilizatorul  este  interesat  de
achiziționarea  Licenței  pentru  anumite  Lucrări  (denumite  în  continuare  „Lucrări
Comp”). Dacă un Utilizator nu se înregistrează, acesta este autorizat să descarce o
Lucrare Comp doar cu un filigran vizibil. Profimedia poate face accesibilă o Lucrare
Comp fără un filigran vizibil doar pentru Utilizatorii înregistrați. Utilizatorul nu este
autorizat să utilizeze materialele cu imagini ale  Lucrării Comp pentru a le distribui
public (nici măcar în cadrul companiei Utilizatorului). În cazul în care Utilizatorul nu va
achiziționa Licența pentru materialul  Lucrării  Comp, acesta va șterge Lucrarea Comp
sau va îndepărta în alt mod toate copiile Lucrărilor Comp după expirarea celor 60 de
zile de la descărcarea acesteia. 

3.6 Sublicența. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Utilizatorul nu va fi autorizat
să transfere licența sau o parte a acesteia altor persoane sau să o atribuie unei Terțe
părți. Utilizatorul poate autoriza angajații sau furnizorii săi să proceseze Lucrările în
conformitate  cu Licența,  cu  condiția  ca  aceste  persoane  vor  respecta  Termenii  și
condițiile  generale  și  Termenii  și  condițiile  speciale  de  licență.  Utilizatorul  este
responsabil față de Profimedia dacă angajații sau furnizorii săi încalcă licența. 

3.7 Modificarea proporțiilor Licenței. Părțile pot conveni asupra extinderii  Proporțiilor
Licenței.  Prețul  pentru extinderea proporțiilor  Licenței  pentru Lucrări  se stabilește
prin înțelegere între părți.

3.8 Licența  pentru  Lucrarea  finală.  Prin  prezenta,  Utilizatorul  acordă  companiei
Profimedia o licență gratuită, neexclusivă și nelimitată în timp pentru Lucrarea finală
pentru  utilizarea  acesteia  în  prezentări  cu  scopuri  de  marketing  a  companiei
Profimedia, care intră în vigoare din momentul creării Lucrării finale. Utilizatorul va
furniza Lucrarea finală sau va da acces acesteia în orice alt mod în favoarea companiei
Profimedia  imediat  după  crearea  acestei  Lucrări  finale.  Lucrarea  finală,  în  sensul
Termenilor  și  condițiilor  speciale  de  licență,  va  însemna,  de  asemenea,  o  lucrare



creată de Utilizator pe baza dreptului  RM, cu condiția că Utilizatorul va fi autorizat în
Licență pentru utilizarea unui astfel de drept RM.

4. Obligațiile Utilizatorului

4.1 Informații  privind  dreptul  de  autor.  În  cazul  în  care  Lucrarea  se  va  utiliza  în
conformitate  cu  Licența  pentru  publicare  în  mass-media  sau  alte  publicații  și/sau
diseminări,  aceasta va conține informații  cu privire la drepturile  de autor,  care se
aplică acestor Lucrări  și  a companiei  Profimedia în forma următoare:   „© numele
autorului  /  denumirea  colecției/  Profimedia„ sau  într-o  altă  formă,  indicată  pe
Paginile web pentru Lucrarea specifică, dar și va atașa în mod vizibil această notificare
la Lucrarea licențiată. În cazul unui Clip, Utilizatorul va atașa o astfel de notificare în
producția și în subtitrările Clipului sau al altei activități în care Clipul a fost utilizat
într-o formă care se poate compara cu orice altă notificare similară. În cazul în care
Utilizatorul încalcă această prevedere, pentru fiecare astfel de încălcare, el va plăti
companiei  Profimedia  o  amendă  contractuală  la  un  preț  dublu  cu  prețul  Licenței
pentru Lucrarea specifică la care nu s-a anexat notificarea în modul corespunzător.
Indiferent de faptul dacă compania Profimedia solicită compensația relevantă pentru
prejudiciu,  aceasta  își  rezervă  dreptul  de  a  cere  plata  unei  amenzi  contractuale,
inclusiv a despăgubirilor care depășesc cuantumul amenzii  contractuale, precum și
executarea  drepturilor  suplimentare  pe  care  legislația  croată  le  oferă  companiei
Profimedia în acest context.

4.2 Interzicerea  utilizării  Lucrărilor.  Utilizatorul  nu  va  folosi  Lucrările  dacă  proporțiile
acestora nu sunt specificate în Licență.  În  cazul  în care Licența nu prevede altfel,
Utilizatorul nu va adapta sau modifica Lucrarea licențiată, cu excepția modificărilor
standarde  ale  culorilor  sau  ale  secțiunilor  minore  din  cauza  spațiului  limitat.
Utilizatorul se va asigura că Lucrarea finală nu va încălca drepturile de autor sau alte
drepturi ale Terților părți.  În cazul în care Lucrarea este combinată cu un alt drept de
autor sau cu alte materiale sau informații, sau cu o prelucrare a Lucrării, Utilizatorul
este responsabil pentru orice încălcare a drepturilor Terților părți care decurg dintr-o
astfel de prelucrare a Lucrării. Nici Lucrarea, nici Lucrarea finală nu vor fi folosite în
scopuri ilegale sau în scopuri contrare bunelor morale. Utilizatorul nu este autorizat
să folosească  o  Lucrare  sau  o Lucrare  finală  într-o lucrare  pornografică,  pentru a
ofensa o altă persoană sau națiune, grupuri etnice, rase, credințe, religii, convingeri
politice  etc.  sau  în  scopul  sprijinirii  unei  mișcări  care  promovează  drepturile  și
libertățile omului.  În cazul încărcării acestei prevederi, Utilizatorul va plăti companiei
Profimedia o amendă contractuală de zece ori mai mare decât prețul Licenței pentru
Lucrarea care a fost utilizată de Utilizator fără autorizație. Indiferent de faptul dacă
compania  Profimedia  solicită  compensația  relevantă  pentru  prejudiciu,  aceasta  își
rezervă dreptul de a cere plata unei amenzi contractuale, inclusiv a despăgubirilor
care  depășesc  cuantumul  amenzii  contractuale,  precum  și  executarea  drepturilor
suplimentare pe care legislația croată le oferă companiei Profimedia în acest context.

4.3 Difuzarea Lucrărilor.  În cazul în care Utilizatorul va fi autorizat să difuzeze Lucrarea
pe Internet sau prin intermediul unui alt suport online, acesta va asigura protecția
Lucrării,  în  special  împotriva copierii  acesteia.  În cazul  unui  Clip,  Utilizatorul  se va



asigura că o astfel de Lucrare va rămâne în producția directă a Utilizatorului pentru
care a fost achiziționată Licența și acesta nu va fi căutat în funcție de înregistrare și
descărcare pentru transmitere în calitate comparabilă.

4.4 Back-up.  Utilizatorul va fi responsabil pentru copiile de rezervă a Lucrărilor pentru
care Utilizatorul  a  primit  o  Licență de la compania Profimedia în conformitate  cu
Termenii și condițiile speciale de licență.

4.5 Copierea Lucrărilor. După terminarea valabilității Licenței, Utilizatorul va șterge toate
copiile digitale ale Lucrării licențiate, cu excepția unei copii digitale a Lucrării finale pe
care Utilizatorul va fi autorizat să o rețină în scopul arhivării.

5. Compensația pentru prejudicii

5.1 Compensația  pentru  prejudicii.  Compania  Profimedia  este  responsabilă  față  de
Utilizator  -  consumator  pentru  prejudiciile  provocate  de  încălcarea  Declarației
companiei Profimedia conform articolului 3.1 de mai sus. În caz dacă Utilizatorul a
achiziționat  o  Licență  în  legătură  cu  domeniul  de  activitate  sau  cu  altă  activitate
antreprenorială,  atunci  compania  Profimedia  este  responsabilă  pentru  orice
prejudiciu cauzat de încălcarea Declarației companiei Profimedia în conformitate cu
articolul  3.1  de  mai  sus  numai  dacă  un  astfel  de  Utilizator  informează  compania
Profimedia despre astfel de prejudiciu în termen de 10 zile de la data când a aflat
despre un astfel de prejudiciu. Părțile convin că suma compensației pentru prejudiciul
adus Utilizatorului care a achiziționat Licența în legătură cu domeniul de activitate sau
cu altă activitate antreprenorială, care a apărut ca urmare a uneia sau a mai multor
încălcări ale Declarației companiei Profimedia în conformitate cu articolul 3.1 de mai
sus, se va limita la o sumă de zece ori mai mare decât prețul Licenței cu adevărat
primite  de  compania  Profimedia  de  la  Utilizator,  iar  această  sumă  trebuie  să
corespundă  prejudiciului  cauzat  de  Utilizator,  pe  care  părțile  le  pot  prevedea
rezonabil  în acest context,  ținând cont de toate  faptele pe care le cunoșteau sau
trebuiau să le cunoască în momentul furnizării Licenței.

5.2 Cererile  Terților  părți. Utilizatorul  va  informa  compania  Profimedia  despre
executarea cererilor de către Terțele părți față de Utilizator în legătură cu utilizarea
Lucrării  în  conformitate  cu  Licența.  Compania  Profimedia  este  autorizată  să
reprezinte  Utilizatorul  în  legătură  cu  această  executată  a  cererilor  Terților  părți,
inclusiv și în procedurile judiciare sau arbitrare.

6. Renunțarea la Licență.

6.1 Renunțarea  Utilizatorului.   Dacă  Utilizatorul  este  o  persoană  care  a  achiziționat
Licența în legătură cu domeniul de activitate sau cu altă activitate antreprenorială, un
astfel de Utilizator va putea să renunțe la Licență timp de 2 zile de la data emiterii
Facturii după plata a 50 % din prețul Licenței menționat în factură. Utilizatorul va plăti
companiei Profimedia toate costurile pe care Profimedia le-a avut pentru furnizarea
Licenței,  cum  ar  fi taxele  pentru  procesarea,  manipularea,  transportul  etc.
Renunțarea  va  intra  în  vigoare  la  momentul  livrării  către  Utilizator  a  notificării



companiei Profimedia privind renunțarea la Licență. În cazul în care Utilizatorul va fi o
persoană care nu a achiziționat Licența în legătură cu domeniul de activitate sau cu
altă activitate antreprenorială, un astfel de Utilizator va putea renunța la Licență în
conformitate cu prevederile legislației aplicabile ale Republicii Croația, cu modificările
ulterioare.

6.2 Renunțarea din partea companiei Profimedia.  Compania Profimedia va renunța la
Licență în caz dacă Utilizatorul utilizează Lucrarea licențiată în contradicție cu Licența
convenită și cu acești Termeni și condiții speciale de licență sau își încalcă în alt mod
obligațiile  care  decurg din  acești Termeni  și  condiții  sau din  Termenii  și  condițiile
speciale de licență. Renunțarea va intra în vigoare la momentul livrării către Utilizator
a notificării companiei Profimedia privind renunțarea la Licență.

7. Rezilierea Licenței.

7.1 Notificare. Utilizatorul  -  consumator  care  nu  a  achiziționat  Licența  în  legătură  cu
domeniul de activitate sau cu altă activitate antreprenorială are dreptul să rezilieze
Licența,  a cărei  durată depășește 1 an,  cu o perioadă de reziliere de 1 lună,  care
începe  următoarea  zi  după  primirea  unei  notificări  în  scris  asupra  rezilierii.
Utilizatorul care a achiziționat Licența în legătură cu domeniul de activitate sau cu
altă activitate antreprenorială are dreptul să rezilieze Licența în cazurile prevăzute de
reglementările legale.

8. Intrarea în vigoare. 

Această versiune a Termenilor și condițiilor speciale de licență intră în vigoare la data
de 20 mai 2018.



Anexa nr. 2
TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE

PENTRU SERVICIILE DE VÂNZARE A FOTOGRAFIILOR

1. Dispoziții introductive

1.1 PROFIMEDIA-RED DOT d.o.o. (SRL),  nr. MBS:  030101680 cu sediul social în Zagreb,
Kopernikova 5, cod poștal  10 000, înregistrată în Registrul  Comerțului  de pe lîngă
Tribunalul  Regional  din  Zagreb  (denumită  în  continuare  „Profimedia”),  în
conformitate cu acești Termeni și condiții, oferă Utilizatorilor produse, servicii, pagini
de internet și aplicații cu numele de domenii profimedia.hr, profimedia.si dar și alte
domenii operate de Profimedia (denumite în continuare „Servicii”, numite în mod
individual și „Serviciu”).

1.2  Serviciile de vânzare a materialelor de imagine - fotografii în formă fizică, adaptate
individual în funcție de dorințele Utilizatorului (denumite în continuare „Fotografii”,
în  mod  individual  și  „Fotografie”)  pentru  uz  personal  (în  continuare  denumită
„Vânzare”)  fac  parte  integrantă  a  Serviciilor  oferite  de  compania  Profimedia.
Catalogul fotografiilor, inclusiv posibilitatea adaptării individuale în formă fizică, va fi
prezentat pe Paginile web cu fotografii (denumit în continuare „Catalog”).

1.3 Relația  dintre  compania  Profimedia  și  Utilizatorul  serviciilor  de  vânzare  este
reglementată  de acești Termeni  și  condiții  ale  companiei  Profimedia disponibili  la
adresa  www.profimedia.hr și  de  Condițiile  speciale  de  vânzare  (în  continuare
„Condiții speciale de vânzare“). Dacă acești Termeni și condiții speciale de vânzare nu
prevăd  altfel,  prevederile  acestor  Termeni  și  condiții  se  vor  aplica  drepturilor  și
obligațiilor companiei Profimedia și a Utilizatorului.

1.4 Fiecare Utilizator va fi obligat, înainte de începerea utilizării serviciului de Vânzare, să
se familiarizeze cu Termenii și condițiile contractuale generale și cu acești Termeni și
condiții speciale de vânzare. Prin utilizarea serviciilor de Vânzare, Utilizatorul este de
acord cu Termenii și condițiile contractuale generale și cu acești Termeni și condiții
speciale de vânzare și se obligă să le respecte. În caz dacă Utilizatorul nu va accepta
acești Termeni și condiții speciale de vânzare sau Termenii și condițiile contractuale
generale, acesta se va abține de la serviciile de Vânzare.

1.5 Cu excepția cazului  în care se prevede altfel, termenii  utilizați  în acești Termeni și
condiții  speciale de vânzare au sensul definit în Termenii  și  condițiile contractuale
generale. Pentru a exclude orice dubiu în cazul Vânzării, Utilizatorul are funcția de
cumpărător al Fotografiilor.

2. Reguli pentru furnizarea Serviciului de vânzare a fotografiilor

2.1 Catalogul cu fotografii. Utilizatorul serviciului de vânzări de fotografii este conștient
de faptul că compania Profimedia este autorizată să efectueze modificări în catalog
(de ex.,  să elimine sau adauge Fotografii și  metode de adaptare a acestora) și  nu
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garantează  Utilizatorului  introducerea  Fotografiilor  și  disponibilitatea  acestora  în
Catalog.

2.2 Comanda.  Utilizatorul  face  comandă  de  Fotografie  prin  completarea  și  trimiterea
formularului  de  comandă.  Comanda  trimisă  pentru  achiziționarea  unei  Fotografii
reprezintă propunerea de încheiere a contractului de achiziție. Contractul de vânzare
se  încheie  în  momentul  confirmării  comenzii  Utilizatorului  de  către  Profimedia.
Profimedia va confirma comanda Utilizatorului prin adresa de e-mail a Utilizatorului
indicată în comandă sau într-un mod diferit, după cum au convenit părțile.

2.3 Anularea comenzii. Utilizatorul va fi autorizat să-și anuleze comanda fără a explica
motivul până la momentul confirmării  comenzii  Utilizatorului din partea companiei
Profimedia.

2.4 Prețurile și  metodele de plată.  Prețul Fotografiilor este indicat pe pagina Web cu
Fotografii  individuale.  Prețul  Fotografiei  se  aplică  din  momentului  în  care  se  face
comanda prin completarea și trimiterea formularului de comandă. Prețul Fotografiei
include costurile de livrare a Fotografiei Utilizatorului în Croația sau într-o altă țară
indicată de Profimedia în formularul  de comandă pentru Fotografii  de pe Paginile
web. Utilizatorul poate să plătească prețul Fotografiei din formularul de comandă sau
prin altă metodă care va fi convenită de părți.

2.5 Livrarea  Fotografiilor.  Profimedia  va  livra  Fotografiile  comandate  de  Utilizator  în
Croația au într-o altă țară indicată de Profimedia în formularul de comandă pentru
Fotografie de pe Paginile web prin intermediul Terților părți (de către transportator).
Costul  livrării  Fotografiei către Utilizator în Croația sau într-o altă țară indicată de
Profimedia  în  formularul  de  comandă este  inclus  în  prețul  Fotografiei.  Asigurarea
livrării  Fotografiei  pe  teritoriul  unei  alte  țări  înafara  Croației  (sau  a  unei  alte  țări
indicate de Profimedia în formularul  de comandă)  și  costurile  acestei  livrări  vor fi
convenite de către părți.

2.6 Perioada de livrare. Perioada de livrare a fotografiilor comandate - 30 de zile de la
confirmarea de către Profimedia a comenzii, cu excepția cazului în care Profimedia
precizează o altă perioadă în confirmarea comenzii.  Fotografia se va considera livrată
odată ce ajunge la adresa de livrare a Utilizatorului indicată în comandă.

2.7 Acceptarea  Fotografiei.  Fotografia  se  va  considera  acceptată  odată  cu  semnarea
bonului  de  livrare  al  transportatorului.  Prin  semnarea  bonului  de  livrare  al
transportatorului,  Utilizatorul  confirmă  că  Fotografia  acceptată  a  fost  livrată  fără
deteriorări.

2.8 Perioada de garanție și reclamație. Perioada de garanție începe cu data acceptării
Fotografiei. Perioada de garanție este de 2 ani. Garanția nu se aplică uzurii obișnuite
a  Fotografiei  cauzate  de  utilizarea  acesteia.  În  cazul  unei  deficiențe  a  Fotografiei
apărute în perioada de garanție, care nu a fost cauzată de utilizarea obișnuită sau de
utilizarea  necorespunzătoare  a  Utilizatorului,  acesta  are  dreptul  să  depună  o
reclamație  cu  privire  la  Fotografie.  Pentru  a  face  o  reclamație  a  Fotografiei,




