
 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE SITE 

 

Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului https://empowerartists.org (denumit “Platforma”) 

Această Platformă este administrată de Asociația Empower Art and Artists, cu sediul în România, localitatea 

Orșova, str. Valea Cernei, nr. 1A, jud. Mehedinți, cod fiscal nr. 45295424, având contul nr. 

RO22BTRLRONCRT0621305601, deschis la Banca Transilvania, 

Utilizarea Platformei și a conținutului său se supune aderării la prezentele reguli: 

1. DREPTURI DE AUTOR 

Asociația Empower Art and Artists este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală 

asupra conținutului acestei Platforme, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și 

video. 

Informațiile prezentate prin intermediul Platformei pot fi utilizate numai în scopuri personale, de informare și nu în 

scopuri comerciale. 

De asemenea, conținutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit, adaptat, transformat sau publicat sub nici o 

formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Platformei. 

Prin urmare, vizitatorii Platformei înțeleg că nu au dreptul să modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze 

lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul 

prealabil scris al Asociației Empower Art and Artists, sub sancțiunea plății de daune materiale și morale. 

Utilizatorii Platformei nu au dreptul de a distribui conținutul materialelor din Platofrma, indiferent de suport, fără 

să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul de pe site-ul 

https://empowerartists.org, dacă este cazul. 

Utilizatorii Platformei nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura 

acestor date și de modul de colectare) prin intermediul site-ului https://empowerartists.org 

2. UTILIZARE PLATFORMĂ 

Asociația Empower Art and Artists nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-

uri care pot fi accesate prin intermediul site-ului https://empowerartists.org 

Asociația Empower Art and Artists și partenerii săi contractuali implicați în conceperea, producerea sau difuzarea 

conținutului Platformei nu sunt răspunzatori pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din / 

în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau de către utilizatori. 

Asociația Empower Art and Artists nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru eventuale 

daune produse terminalelor internet ale vizitatorilor Platformei, (de exemplu: ca urmare a introducerii unor viruși), 

utilizatorii fiind obligați să își asigure individual siguranța în activitățile de navigare pe internet. 
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Site-ul https://empowerartists.org permite utilizatorilor săi să adăuge comentarii și permite găzduirea, partajarea 

și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale. 

Folosirea opțiunilor site-ului pe care utilizatorii le au la dispoziție (de exemplu: publicarea de comentarii) este în 

totalitate responsabilitatea acestora. Orice comunicări sau materiale pe care aceștia le transmit prin intermediul 

site-ului Platformei vor fi publicate pe site, fiind considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de 

proprietate intelectuală. Asociația Empower Art and Artists are dreptul să nu publice / să șteargă orice comentarii 

ale utilizatorilor cu conținut licențios sau care afectează imaginea Asociației Empower Art and Artists. 

3. PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI 

Site-ul https://empowerartists.org poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror 

politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Asociației Empower Art and Artists. 

Prin urmare, aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Asociația Empower 

Art and Artists neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe 

părți. 

4. EXONERARE DE RĂSPUNDERE 

Site-ul https://empowerartists.org poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt 

proprietatea Asociației Empower Art and Artists.  

Asociația Empower Art and Artists nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin 

urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, 

informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.  

Asociația Empower Art and Artists nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte 

negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de 

accesul la respectivele site-uri. 

5. ACTUALIZARE 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că documentul Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului poate face obiectul 

unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului https://empowerartists.org. Prin urmare, este 

necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.  

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul https://empowerartists.org dacă nu sunteți de acord cu astfel de 

modificări. 

Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2022 
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