Mentiuni legale privind utilizarea site-ului www.up-achizitii.ro

1. Toate informatiile continute in acest site au caracter general si sunt valabile pentru toate
persoanele care acceseaza acest site (denumite in continuare Utilizatori).
2. Site-ul, marcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum si toate
celelalte materiale si elemente parte componenta a site-ului sunt proprietatea fie a societatii
UP ROMANIA S.R.L. sau a altor societati care fac parte din acelasi grup cu aceasta (denumit
Grupul Up), fie a partenerilor acesteia, si fac obiectul unui drept de proprietate intelectuala,
in conformitate cu legislatia aplicabila.
Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice forma, a continutului site-ului
si a elementelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al
UP ROMANIA S.R.L.

Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginilor si a informatiilor din prezentul site, cu
exceptia UP ROMANIA S.R.L., precum si realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care sa
faca trimitere la pagini din site, dau dreptul unilateral si neechivoc societatii UP ROMANIA
S.R.L. sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente
pentru sanctionarea acestor fapte.
3. Este interzisa transmiterea catre acest site sau catre adresele de e-mail amintite in interiorul
site-ului a oricaror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice
sau vulgare, si a materialelor care ar putea fi considerate ca instiga la fapte care contravin legii.
4. UP ROMANIA S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului, in
orice moment si fara nicio informare prealabila.
UP ROMANIA S.R.L. depune toate eforturile pentru a transmite Utilizatorilor informatii actualizate
si exacte si pentru a prezenta, in mod cat mai clar si concis, toate informatiile din acest site. In
acest sens, UP ROMANIA S.R.L. va face toate diligentele pentru remedierea eventualelor erori.
Cu toate acestea, UP ROMANIA S.R.L. nu este si nu va fi legal responsabila, sub nicio
circumstanta, pentru daunele, fie ele directe sau indirecte, survenite:
- Ca urmare a unei inadvertente ori a unei descrieri eronate a informatiilor prezentate in
acest site;
- In cazul imposibilitatii de utilizare (totala sau partiala) a site-ului;
- Ca urmare a accesarii sau a folosirii oricarei informatii, produs sau serviciu furnizate in
cadrul acestui site sau in cadrul oricarei alte pagini la care se face trimitere din acest site .
5. Orice persoana care doreste sa procure unul din serviciile sau produsele prezentate pe site
este rugata sa contacteze reprezentantii UP ROMANIA S.R.L., pentru a se informa atat cu privire
la disponibilitatea serviciului sau a produsului in cauza, cat si cu privire la conditiile
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contractuale, taxele, tarifele si comisioanele aferente. UP ROMANIA S.R.L. isi rezerva dreptul ca
accesul la produsele si serviciile descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii
fata de anumite persoane sau in anumite zone/tari.
Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat unei persoane de catre UP
ROMANIA S.R.L., daca legea din tara de origine a persoanei respective sau din orice alta tara
care are legatura cu persoana in cauza interzice acest lucru.

6.
UP ROMANIA S.R.L. poate colecta, prin intermediul site-ului, date cu caracter personal ale
Utilizatorilor, ce vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor propuse de Regulamentul (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date. In acest sens, Utilizatorii dispun de urmatoarele
drepturi ce pot fi exercitate oricand, printr-o cerere scrisa, transmisa societatii UP ROMANIA S.R.L.
la sediul acesteia: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie cu
privire la prelucrarea datelor. De asemenea, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale si de dreptul de a se adresa justiţiei pentru apararea oricaror drepturi privind
datele cu caracter personal, in cazul incalcarii acestora.
Prin transmiterea datelor cu caracter personal si a altor informatii catre UP ROMANIA S.R.L.,
Utilizatorii isi exprima acordul ca societatea si/sau oricare dintre afiliatii sai sa foloseasca aceste
date si informatii in scop comercial, reclama, publicitate, marketing (in special pentru informarea
Utilizatorilor cu privire la noile produse si servicii ale societatii si ale Grupului Up), statistica (in
special pentru realizarea de studii de satisfactie), utilizarea acestora realizandu -se in orice mod,
inclusiv prin reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin posta.

7.
Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza a traficului detinut de Google,
Inc., si implicit cookies. Categorii de cookies folosite: de performanta a site-ului, de analiza a
vizitatorilor, de retargeting si publicitate. Aceste cookies nu colecteaza date cu caracter personal si
nu identifica personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a va putea oferi continut adaptat
preferintelor dvs. pe parcursul navigarii pe Internet.
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor site-ului, cat si ale UP ROMANIA S.R.L., prevazute prin
prezentele "Mentiuni legale", vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la adresa de email info@upromania.ro, la
telefon 021.402.82.23 sau fax 021.313.00.74, 021.312.64.91, 0317.100.411.
Accesand www.up-achizitii.ro si pagini web din interiorul acestuia se considera, in mod automat, ca
sunteti de acord cu prevederile din sectiunea “Mentiuni legale”, enuntate mai sus.
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