Termeni de utilizare & Politică de confidențialitate
1. Gestionarea datelor cu caracter personal
Furnizorul ETA Automatizari Industriale SRL este inregistrat la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Protectie a
Datelor Personale:
Numar Registrul General: 0017032
Număr infochiosk: 506105334811
Data: 15/09/2010
Furnizorul garanteaza integritatea si confidentialitatea informatiilor privimite de la
Utilizatori. Aceste informatii nu vor fi puse la dispozitia tertilor fara acordul scris al
Utilizatorului, cu exceptia cazului in care organele statului (Politie, Jandarmerie, SRI)
solicita in scris aceste informatii iar solicitarea are legatura cu o ancheta oficiala in
desfasurare.
Datele vor fi procesate pentru una sau mai multe dintre următoarele scopuri:
- îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
- îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege;
- în vederea răspunderii solicitărilor la cereri și întrebări din partea utilizatorilor;
- în vederea trimiterii, mesajelor e-mail și/sau SMS cu caracter informativ și / sau
de publicitate referitoare la produsele sau serviciile comercializate de operatorul
de date, cu consimțământul prealabil al utilizatorului. Utilizatorul va avea dreptul
să solicite dezabonarea de la trimiterea acestor mesaje.
Fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului, al cărui consimțământ este
necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile menționate în alineatele precedente, în
cazul în care utilizatorul refuză, chiar și parțial, furnizarea datelor personale, furnizorul
nu va putea garanta funcționarea Serviciului și nu va putea acorda asistență necesară.
2. Politica de confidențialitate
Utilizatorul nu are dreptul, fara acordul scris al Furnizorului:
a) să divulge informații despre aplicația SafeFleet Portal;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces, in alt
scop decat cel prevăzut;
c.) să ofere acces concurenței Furnizorului la aplicație.
O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii, daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de
la cealalta parte contractanta, sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte
parti pentru asemenea dezvaluire, sau
c) partea a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
Fiecare parte va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor sau datelor

cunoscute, atat in perioada de derulare a prezentului Contract, cat si dupa ce Contractul
inceteaza sa produca efecte, indiferent sub ce forma ar exista, atat a celor direct
legate de prezentul Contract, cat si a celorlalte date referitoare la cealalta parte si
clientii acesteia, indiferent pe ce cale le-a aflat sub sanctiunea rezilierii Contractului
si/sau a suportarii daunelor ce le-ar cauza celeilalte parti ca urmare a nerespectarii
acestei clauze.
3. Drepturi de proprietate intelectuala
Utilizatorul nu va primi drept de proprietate asupra programului Software.
Utilizatorul nu va: furniza sau nu va pune Softul de Monitorizare sau orice parti
sau aspecte ale acestuia (inclusiv orice metode sau concepte utilizate sau exprimate in
acestea) la dispozitia niciunei persoane cu exceptia angajatilor sai pe baza nevoii de a
cunoaste; Utilizatorul nu va andosa copia/copiile nici unui drept de autor sau alta marca
pe Softul de Monitorizare (cand se vor face copii permise dupa cum se mentioneaza
mai sus); nu va utiliza Softul de Monitorizare in niciun alt scop decat cel permis in
prezentul Contract; nu va utiliza sau transfera Softul de Monitorizare in afara Romaniei
fara avizul scris al ETA Automatizari Industriale SRL si fara avizele necesare de la
autoritatile competente,
Fara acordul prealabil scris al ETA Automatizari Industriale SRL, Utilizatorul nu
va folosi marcile, numele de comert si orice alle drepturi de proprietate inlelectuala ale
ETA Automatizari Industriale SRL, si nici nu va emite comunicari publice (indiferent de
natura acestora) cu privire la prezenta colaborare.
Obligatiile asumate prin prezenta vor ramane in vigoare si dupa incetarea sau
expirarea prezentului Contract indiferent de motivul incetarii.
Utilizatorul a luat la cunoștință termenii de mai sus și se obligă să le respecte,
prin bifarea căsuței din formularul de înregistrare într-un trial gratuit.

