Termeni și Condiții
Termeni și condiții
Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu
atenție a acestor termeni și condiții.
Informații generale
Site-ul capital.ro/comunicate este proprietatea companiei SC EDITURA
EVENIMENTUL ŞI CAPITAL SRL cu sediul în Bucureşti, Bd. Marasti nr. 65-67,
Pavilion G4, incinta Romexpo, Sector 1, înscrisă în Registrul Comerţului sub
numărul J40/758/2010, CUI R26434909 şi poate fi contactată pe adresa de e-mail:
secretariat@evz.ro. Pe parcursul acestor termeni şi condiţii ne vom referi la site
prin sintagma “Capital Comunicate”. Prin utilizarea Capital Comunicate şi/sau al
oricărui alt serviciu oferit se consideră că ați citit, înțeles si acceptat integral
termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Site-ul capital.ro/comunicate este
proprietatea SC EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL SRL și se supune
legilor din România.
Descrierea serviciului – Capital Comunicate
Platforma online Capital Comunicate - este un site, unde puteți publica informațiile
dorite , în funcție de domeniul în care activați. Astfel orice utilizator al platformei
va găsi mai ușor informațiile pe care le caută. Publicul dumneavoastră țintă va fi la
curent cu lansări, inaugurări, evenimente sau momente importante din viața
companiei pe care o reprezintați.
Accesul la aceste informații se face prin intemediul unui cont, iar publicarea
informațiilor dorite se face contra cost prin achiziționarea și activarea unui pachet
de comunicate din oferta platformei. Activarea pachetului achiziționat se face prin
accesarea platformei de plată Capital Comunicate și realizarea plății conform
prețurilor menționate în oferta de pe platforma Capital Comunicate. Toate prețurile
afișate pe platforma Capital Comunicate sunt exprimate în LEI și includ TVA.
Plata se realizează prin accesarea platformei de plată Capital Comunicate și
respectarea instrucțiunilor pas cu pas. Plata se poate efectua prin Ordin de Plată
(OP) sau cu Cardul prin intermediul operatorului de plăți Netopia mobilPay .

Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse
acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de folosire
distinct formulate.
Utilizatorii au acces la serviciile platformei Capital Comunicate doar după
achiziționarea de pachete de comunicate și realizarea plății. Accesul pe platforma
Capital Comunicate se face cu nume de utilizator / e-mail și parolă.
Orice material postat pe platformă de utilizator (în orice format) va fi supus
moderării înainte sau dupa încarcare. Conținutul unui pachet de comunicate, poate
fi consumat în termen de 6 luni de la data achiziției și activării pachetului. După
expirarea acestei perioade, comunicatele necosumate, nu vor mai putea fi utilizate
(se aplică indiferent de pachetul achiziționat: 1, 5 sau 10 comunicate).
Toate comunicatele postate și aprobate pe platforma Capital Comunicate rămân
vizibile și după expirarea perioadei de valabilitate a pachetului (se aplică indiferent
de pachetul achiziționat: 1, 5 sau 10 comunicate). Capital Comunicate își rezervă
dreptul de a restricționa utilizarea oricarui serviciu al site-ului în interes comercial.
Prin utilizarea Capital Comunicate sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem
automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de
cereri platformei Capital Comunicate într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca
o persoană să poată să utilizeze această convenție.
Pentru detalii suplimentare sau sugestii ne puteți contacta prin e-mail la:
comunicate@capital.ro sau sugestii.comunicate@capital.ro
Date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
modificată si completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC
EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL SRL, persoană juridică romană, cu
sediul în Bucureşti, Bd. Marasti nr. 65-67, Pavilion G4, incinta Romexpo, Sector 1,
înscrisă în Registrul Comertului sub numărul J40/758/2010, CUI R26434909, are
obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este
alcatuirea unei baze de date în scopul informării despre organizarea campaniilor
promoționale, acțiuni de reclamă, marketing și publicitate și pentru contul de

utilizator înregistrat care dă utilizatorului acces la facilități suplimentare și
personalizabile ale serviciilor Capital Comunicate. Nu sunteți obligat să furnizați
datele, acestea fiind necesare pentru aducerea la cunoștiință a campaniilor
promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate și
pentru accesul la facilități suplimentare. Refuzul dumneavoastră. determină
neparticiparea la acțiunile promoționale organizate de SC EDITURA
EVENIMENTUL ȘI CAPITAL SRL. Informațiile înregistrate sunt destinate
utilizării de către SC EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL SRL pentru
scopurile mai sus menționate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul
de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți
prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa prin e-mail la: comunicate@capital.ro
sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC EDITURA EVENIMENTUL ȘI
CAPITAL SRL, persoană juridică romană, cu sediul sediul în Bucureşti, Bd.
Marasti nr. 65-67, Pavilion G4, incinta Romexpo, Sector 1, și ne puteți semnala
acest lucru la adresa comunicate@capital.ro. Dacă unele din datele despre
dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Capital Comunicate se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru
care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).
Drepturi de autor

Conținutul platformei este proprietatea Capital Comunicate și a companiilor
partenere care vor fi citate ca sursă de conținut și nu poate fi preluat, difuzat,
vândut sau revândut decât cu acordul scris al Capital Comunicate. În cazul în care
doriți să preluați orice tip de conținut de pe Capital Comunicate, ne puteți contacta
pe adresa comunicate@capital.ro. Capital Comunicate își rezervă dreptul de a
modifica sau de a adauga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul
siteului, în orice moment. Capital Comunicate își rezervă dreptul de a modifica sau
actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricarui serviciu, în orice moment
fara un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în
afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul
în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de
către utilizatori, aceștia vor introduce / încărca pe site conținut care respectă strict

formatul și dimensiunile indicate pe site, în respectiva rubrică. Capital Comunicate
include secțiuni care cuprind conținut incarcat de utilizatori în format text sau foto.
Pentru materialele postate pe site, utilizatorii garantează ca se află în cel puțin una
din urmatoarele ipostaze: - este autorul respectivelor materiale; - este titularul
drepturilor de autor asupra respectivelor materiale; - are consimțământul titularului
dreptului de autor pentru a posta respectivele materiale pe site. Postând materiale
de orice natură pe site, utilizatorii acordă o licență neexclusivă, cu titlul gratuit,
irevocabilă și nelimitată în timp și teritorială prin care se transmit către Capital
Comunicate și SC EDITURA EVENIMENTUL ȘI CAPITAL SRL toate drepturile
asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea,
distribuirea, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau
redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale
media, precum și realizarea de opere derivate. Este interzis să încărcați pe site
conținut ilegal (pornografie cu minori, instigare la violență, rasism și discriminare
etc) materiale obscene, defaimătoare, amenințătoare, pornografice, de harțuire sau
materiale care să violeze vreo lege. De asemenea, este interzis să postați elemente
care ar putea dăuna site-ului Capital Comunicate. Utilizând Capital Comunicate
conștientizați faptul că vă expuneți la materiale care pot fi ofensive, indecente,
respingătoare și sunteti de acord sa renuntați, la orice drepturi legale sau
despăgubiri pe care le-ați putea pretinde de la Capital Comunicate și sunteți de
acord să îi investiți și să mențineți Capital Comunicate, pe proprietarii / operatorii,
afiliații și / sau licențiații acestuia cu imunitate completă în masura permisă de lege
privind toate aspectele legate de utilizarea siteului. În cazul în care identificați
materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente,
ilegale sau imorale, vă rugăm să trimiteți un email la adresa
comunicate@capital.ro.
Politici de publicitate Google Cookie și politici de confidențialitate

Capital Comunicate folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web
furnizat de Google. Google Analytics folosește “cookies”, care sunt fișiere text
plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl
folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de câtre
dumneavoastră a site-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP), vor fi transmise și
stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informații
în scopul de a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului Capital

Comunicate, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de
site și furnizarea de alte servicii legate activitate și de utilizarea internetului pe
Capital Comunicate. Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în
cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți
afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia
adresa dumneavoastră de IP cu orice alte date deținute de către Google. Aveți
dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare
în browser-ul dumneavoastră, cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, daca
realizați aceste setări este posibil să nu puteți avea acces la funcționalitatea deplină
a site-ului Capital Comunicate. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu
prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate
mai sus. Capital Comunicate folosește, de asemenea, companii terțe de publicitate
pentru a furniza anunțuri atunci când vizitați site-ul nostru. Aceste companii pot
utiliza informații (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail, sau numărul de
telefon) despre vizitele dumneavoastră pe site-ul Capital Comunicate și pe alte
siteuri pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii de interes pentru tine.
Dacă doriți mai multe informații despre această practică și să stiți despre care sunt
optiunile dumneavoastră pentru ca aceste companii să nu aibă acces la aceste
informații, dați click aici. Google, ca un furnizor de servicii, foloseste cookie-uri
pentru a servi reclame pe site-ul Capital Comunicate. Google utilizeaza cookie-ul
DART. Acesta îi permite să difuzeze anunțuri pentru utilizatori, pe baza vizitelor
pe care aceștia le fac pe Capital Comunicate și pe alte site-uri de pe Internet.
Informații legale
Conținutul acestui site (descrieri, caracteristici, imagini, prețuri, formă de
prezentare etc.) nu poate fi reprodus sau utilizat fără acordul în scris al
proprietarului acestui site.

