
Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro este proprietatea si este administrat de Albalact SA cu 
sediul in Judeţul Alba, Comuna Galda de Jos, Sat Oiejdea, România.  
Va rugam sa luati nota ca orice actiune a dvs pe acest site trebuie sa se conformeze 
urmatorilor termeni si conditii si legislatiei aplicabile. Inainte de a accesa site-ul nostru, va 
rugam sa cititi termenii si conditiile, care inlocuiesc orice alte acorduri preabile, iar daca 
aveti orice problema sau intrebare, sa ne contactati la adresa 
miruna.mihalache@albalact.ro si va vom raspunde cat putem de repede. 
Prin folosirea serviciilor de pe site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro, sunteti de acord cu 
termenii si conditiile si prin continuarea vizitei confirmati citirea si acceptarea lor. 
Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro isi rezerva dreptul de a face modificari asupra acestor 
termeni si va recomandam sa urmariti orice modificari ulterioare.  
In cazul in care nu sunteti de acord cu continutul acestui document, va rugam sa nu folosite 
site-ul/pagina. 
 

1. Proprietatea intelectuala.  
a) tot continutul pus la dispozitie pe acest site incluzand, dar fara a se limita la 

continut, texte, fotografii, fisiere audio, fisiere video si orice alte fisiere 
multimedia, structura site-ului, design-ul, layout-ul, constituie proprietatea 
Albalact SA cu sediul in Judeţul Alba, Comuna Galda de Jos, Sat Oiejdea, România 
si sunt protejate prin Legea drepturilor de autor si a drepturilor conexe nr 
8/1996, impreuna cu modificarile si completarile sale ulterioare.  
Fara acordul Albalact SA, nu se pot altera, adapta, prelua sau reproduce, in orice 
forma, nicio parte a acestui continut, in intregime sau partial, pentru orice 
motive, cu exceptia scopurilor editoriale de presa. Pentru orice situatie de 
republicare sau folosire de continut, trebuie sa aveti acordul in scris de la firma 
Albalact SA sau/si alti creatori de continut, iar orice folosire neautorizata va fi 
reclamata.  

b) Va rugam sa nu uploadati, transmiteti, posta sau trimite pe email continut ilegal 
pentru acest site. Atunci cand uploadati, transmiteti, postati, trimiteti pe mail sau 
furnizati orice fel de continut legal catre site, va dati acordul ca site-ul 
www.haiafara.lumeafulga.ro sa altereze, adapteze, modifice, reproduce, publica, 
distribui, transmite public si difuza, dar si sublicentia continutul catre terte parti, 
fara niciun fel de obiectie. In plus, utilizatorii garanteaza ca actiunile lor nu vor 
incalca proprietatea intelectuala a oricarui tert, in caz contrar utilizatorii fiind 
singurii responsabili pentru orice fel de daune. 

2. Obligatii. 
a) Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro reprezinta o zona de internet deschisa 

tuturor categoriilor de persoane carora li se adreseaza (prezentarea produselor 
din portofoliu) Prin folosirea lui, confirmati ca utilizarea site-ului este facuta doar 
in scopuri legale si conform regulilor si oricaror legi valabile in tara de unde 
accesati site-ul, dar si legilor din tara unde este hostat sau publicat site-ul. 

b) Utilizatorii inteleg si accepta sa nu foloseasca site-ul pentru scopuri ilegal sau 
care incalca drepturile altora. Printre aceste sunt incluse, dar fara a fi limitate la: 
i) Incalcarea drepturilor de autor, incalcarea drepturilor unei persoane si 

orice alte drepturi de proprietate intelectuala sau drepturi specifice ale 
unei persoane, fie fizice, fie juridice. 

ii) Incalcarea unei obligatii de confidentialitate de orice natura. 
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iii) Declararea unei identitati false, fie ea a unei persoane fizice sau juridice, 
pe parcursul folosirii serviciilor site-ului. 

iv) Transmiterea sau raspandirea de virusi sau alte fisiere malitioase. 
v) Interferenta intentionata sau distrugerea intentionata a oricaror 

informatii stocate, functii sau sisteme care deservesc acest site. 
vi) Trimiterea de spam/junk. 
vii) Orice manifestare amenintatoare de orice forma sau vulgara si falsa 

impotriva altei persoane  prin continutul postat, care atenteaza la orice 
alte politici ale site-ului. 

viii) Pentru orice incalcari ale termenilor de mai sus, site-ul 
www.haiafara.lumeafulga.ro isi rezerva dreptul de a interzice folosirea 
serviciilor site-ului dar si dreptul de a actiona pe cale legala pentru 
recuperarea prejudiciilor de orice fel. 

3. Opiniile utilizatorilor 
Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro nu raspunde sub nicio forma pentru opiniile sau 
comportamentul utilizatorilor, fie el sub forma de imagini audio video, sau 
comentariu sau alte actiuni permise de site, in orice zona a site-ului sau paginii. 
Opiniile utilizatorilor reprezinta intotdeauna opiniile acelor persoane si nu pot fi 
interpretate ca fiind si opiniile site-ului sau administratorilor acestui site. 

4. Obligatii si drepturi la inregistrare. 
In cazul in care serviciile oferite de acest site/pagina necesita inregistrare, utilizatorii 
sunt de acord ca, sub sanctiunea articolelor prevazute de Regulamentul 2016/679 al 
Parlamentului European si al Comisiei si alte legi in vigoare, vor furniza informatii 
personale corecte si complete in cadrul inregistrarii. In cazul furnizarii unor 
informatii false, site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro isi rezerva dreptul de suspenda 
accesul si de a inchide contul sau bloca activitatea utilizatorului, partial sau total. 
Informatiile cerute vor fi intotdeauna definite in mod clar, iar in cazul datelor cu 
caracter personal, orice cerere de date va fi motivata, iar scopul procesarii va fi adus 
la cunostinta persoanei vizate, la momentul respectiv. Orice informatii despre modul 
in care site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro colecteaza aceste date personale, modul 
de prelucrare si durata prelucrarii vor fi facute cunoscute inainte de inregistrare prin 
Politica de confidentialitate a Datelor sau prin regulamente specifice aplicabile 
diverselor cazuri. 

5. Limitarea raspunderii 
a) Intreruperi de sisteme sau defectiuni. Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro poate 

fi supus unor intreruperi de servicii sau disfunctionalitati de forta majora. Acest 
lucru poate cauza unele inconveniente, pentru care site-ul 
www.haiafara.lumeafulga.ro nu poate fi facut raspunzator, iar utilizatorilor li se 
recomanda sa isi ia masuri de precautie. Acest aspect nu are legatura cu 
procesarea datelor cu caracter personal, pentru care site-ul 
www.haiafara.lumeafulga.ro isi asuma raspunderea conform normelor 
Regulamentului 2016/679 si pentru care site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro 
pune la dispozitie Politica de confidentialitate si isi asuma raspunderile potrivit 
acestei Politici.  

b) Orice post sau continut publicat pe site nu reflecta neaparat punctul de vedere al 
site-ului, fiind punctul de vedere al respectivului autor, iar utilizatorul trebuie sa 
discearna daca este un continut pe care site-ul si-l asuma in mod direct. 



c) Orice continut publicitar, altul decat cel legat de scopul site-ului, obiectul 
acestuia si care ilustreaza altceva decat proprietatea site-ului este furnizat de 
catre alti advertiseri de produse sau servicii, iar in aceste cazuri acestia sunt 
singurii responsabili. 

6. Alte clauze 
a) Dupa o inregistrare sau creare de cont personal, utilizatorii sunt singurii 

responsabili privind confidentialitatea conturilor proprii sau a parolei si for fi 
singurii responsabili privind activitatea petrecuta prin intermediul acelor conturi 
si parole.  

b) Utilizatorii se obliga sa notifice site-ul imediat ce depisteaza folosiri neautorizate 
si orice alte brese de securitate care li se datoreaza strict utilizatorilor sau 
masurilor ineficiente luate de acestia pentru a pastra confidentialitatea 
conturilor proprii.  

c) Este raspunderea fiecarui utilizator sa se deconecteze de la serviciile site-
ului/paginii dupa terminarea oricarei sesiuni de lucru, iar utilizatorul intelege si 
accepta ca este singurul responsabil pentru orice activitate care se petrece prin 
nerespectarea acestei recomandari. 

7. Terminarea serviciilor. 
Site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro poate, in anumite circumstante sau pentru 
motive legale, sa opreasca serviciile oferite, si sa stearga orice informatii din acest 
site sau pagina, inclusiv fisiere sau continut. In cazul datelor cu caracter personal 
care nu mai sunt folosite sau trebuiesc sterse, consultati Politica de confidentialitate. 
Orice stergeri de acest gen vor fi efectuate atunci cand nu mai exista obligatii legale, 
iar site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro procedeaza la inchiderea serviciilor anterior 
diferite.  In aceste cazuri, site-ul www.haiafara.lumeafulga.ro va anunta utilizatorul 
despre acest lucru, pentru a da posibilitatea acestuia, daca este nevoie, sa isi salveze 
propriile date existente pe acest site, iar apoi va proceda la stergerea lor conform 
celor prevazute in Politica de Confidentialitate si va confirma stergerea utilizatorului.  

8. Litigii 
Jurisdictia exclusiva aplicabila oricaror litigii provenite din aplicarea sau termenii 
acestui document este Romania, iar legea aplicabila este cea romana.  


