Termeni si conditii
1. Descriere site și societate
1.1. Site-ul www.topges.ro (denumit in continuare „site”) este proprietatea societatii TOPGES
PROIECT SRL (denumita in continuare „societate”) cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti
nr. 10, bl. M7-M8, et.3, avand CUI 27940262, inregistrata in registrul comertului cu numarul
J16/104/2011.
1.2. Site-ul poate fi accesat in mod gratuit de catre orice persoana interesata de informatiile pe
care le ofera.
1.3. Prin intermediul acestui site nu se pot realiza comenzi online, acesta reprezentand doar un
mijloc de a promovare a serviciilor oferite de catre societate.
1.4. Vizitatorii/utilizatorii sunt acele persoane care acceseaza site-ul pentru a vizualiza
informatiile continute.
1.5. Pentru toate informatiile viitoare publicate pe acest site sunt valabile aceleasi conditii.
1.6. Societatea nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori de afisare aparute pe site si
pentru buna functionare a site-urilor entitatilor pubice catre care se fac trimiteri in
informatiile incarcate pe site.

2. Continutul site-ului
2.1. Prin continut ne referim la toate informatiile afisate pe site, sub orice forma.
2.2. Prin accesarea site-ului sau a sectiunilor acestuia nu se creează nici un fel de obligatie
contractuala fata de societate.
2.3. Continutul site-ului nu poate fi preluat sau difuzat fara acordul in prealabil al Societatii.
Continutul informatiilor trimise de catre vizitatorii site-ului, prin intermediul formularului de
contact, nu va fi preluat pe site. Orice modificare adusa site-ului de catre persoane
neautorizate este strict interzisa.
2.4. Pe site nu vor fi afisate preturile serviciilor si proiectelor realizate.
2.5. TOPGES PROIECT S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui
site, fara a avea in prealabil acordul vizitatorilor acestuia si nu isi asuma raspunderea pentru
suspendarea sau intreruperea functionarii site-ului.

3. Drepturile de proprietatea intelectuala
3.1. Continutul site-ului este proprietatea intelectuala a societatii.
3.2. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli si restrictii in ceea ce
priveste continutul site-ului, in orice moment.
3.3. Orice informatie sau material transmis de catre vizitatorii site-ului nu va fi publicat publicate
si nu vor intra sub incidenta si protectia drepturilor de autor, fapt asumat de catre vizitator.

4. Utilizarea si accesarea site-ului
4.1. Pe acest site nu va puteti crea un cont sau inregistra ca utilizator.
4.2. Formularul care poate fi completat la sectiunea „Contact” este creat exclusiv pentru
transmiterea de mesaje catre societate.
4.3. In cazul in care informatiile completate de dumneavoastra nu sunt conforme cu realitatea,
incomplete sau inexacte, ne rezervam dreptul de a nu raspunde solicitarii dumneavoastra.
4.4. Vizitatorii utilizeaza site-ul pe propria raspundere.
4.5. Orice informatii privitoare la incalcarea regulilor de utilizare a site-ului poate fi semnalata
prin intermediul formularului de contact de la rubrica „Contact”.

5. Politica de confidentialitate – Protectia datelor cu caracter personal
5.1. Prin completarea formularului de contact de la rubrica „Contact”, vizitatorii nu creeaza un
cont de utilizator, datele introduse nefiind colectate de catre Societate si vor fi utilizate doar
pentru a furniza un raspuns.
5.2. Societatea se obliga sa nu dezvaluie datele respective niciunui tert, in ale conditii decat cele
impuse de legislatia in vigoare.
5.3. Adresele de e-mail completata de catre vizitatori in formularul de la rubrica „Contact” nu vor
fi folosite in alte scopuri decat pentru furnizarea unui raspuns, nefiind colectate de catre
Societate.
5.4. Conform Deciziei nr. 200 din 1 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal, publicata in Monitorul Oficial numarul 969 din 28 decembrie
2015, Societatea nu mai are obligatia notificarii ca operator de date cu caracter personal la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Cu toate
acestea, ne asumam obligatia de a respecta intru totul legislatia in vigoare.

6. Publicitate si recomandari
6.1. Societatea poate desfasura in orice moment campanii de publicitate in orice sectiune din
site, nenecesitand acordul vizitatorilor.
6.2. Publicitatea poate face referire fie la serviciile proprii ale Societatii sau ale partenerilor
acesteia.

7. Politica de utilizare de cookie-uri
7.1. Site-ul nostru nu utilizeaza cook-uri.

8. Dispozitii finale
8.1. TOPGES PROIECT S.R.L. recomanda tuturor vizitatorilor si utilizatorilor acestui site sa
parcurga cu atentie intreg continutul prezentelor termeni si conditii. Orice tip de intrebare
legata de acestea poate fi adresata prin completarea formularului de contact de la rubrica
„Contact” pentru care se va furniza un raspuns in cel mai scurt timp.
8.2. Se va incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror neintelegere aparuta intre Societate si
vizitatorii site-ului. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil, se vor adresa instantelor
competente, legea aplicabila fiind cea din Romania.

