
TERMENI	ȘI	CONDIȚII	DE	UTILIZARE	WEBSITE	

	 Stimați	utilizatori,	

	 Avem	rugămintea	să	parcurgeți	cu	atenție	aceasta	secțiune	ın̂aintea	utilizării	conținutului	
website-ului	 nostru.	 Vă	 ın̂cunoștințăm	 asupra	 faptului	 că	 vizitarea	 și	 utilizarea	 acestui	 site	
presupune	 acordul	 dumneavoastră	 cu	 privire	 la	 condițiile	 de	 utilizare	 ce	 le	 veți	 regăsi	mai	 jos.	
Acordul	de	voință	 ın̂tre	dumneavoastră	 și	noi	cu	privire	la	vizualizarea	și	utilizarea	materialelor	
prezentate,	intervine	ın̂	mod	tacit	prin	simpla	accesare	a	website-ului.	

	 Site-ul	web	www.crosswork.ro	este	administrat	de	SC	Cross	Work	SRL	cu	sediul	social	 ın̂		
Iaşi,	 str.	 Calea	 Chișinăului	 nr.	 23,	 judeţul	 Iaşi,	 Numar	 de	 Inregistrare	 la	 Registrul	 Comertului		
J22/1776/2006,		Cod	Unic	de	ITnregistrare	RO	18864085.	

	 Materialele	prezentate	pe	acest	website	sunt	destinate	ın̂	mod	exclusiv	informării	și	nu	pot	
[i	reproduse	fără	acordul	deținătorului	website-ului	nostru.	

	 1.	Acceptarea	conditiilor	

	 Utilizarea	 site-ului	www.crosswork.ro,	 crearea	unui	 cont-online,	 logarea	 cât	 și	 accesul	 la	
serviciile	oferite	de	noi,	precum	și	contactarea	directă	prin	intermediul	formularului	de	 	contact	
existent	pe	pagina	web,	reprezintă	o	acceptare	din	partea	utilizatorului	a	termenilor	și	condițiilor	
de	utilizare	a	site-ului	detaliate	mai	jos,	cu	toate	consecințele	care	decurg	din	acceptarea	acestora.	

	 Termenii	 și	 condițiile	 de	 utilizare	 a	 site-ului	 precum	 și	 cele	 legate	 contactarea	 noastră	
direct	de	pe	pagină,	precum	și	posibilitatea	de	creare	a	unui	cont	pe	pagina	noastră,	drepturile	și	
obligațiile	 părților	 legate	 de	 utilizarea	 site-ului,	 sunt	 accesibile	 clientului	 pe	 pagina	 web	 ın̂	
secțiunea	corespunzătoare	a	site-ului,	ın̂	orice	moment.	

	 Acordul	 de	 acceptare	 a	 Termenilor	 și	 condițiilor	 ce	 sunt	 descrise	 mai	 jos	 este	 solicitat	
pentru	contactarea	directă	a	noastră,	iar	ın̂	cazul	ın̂	care	utilizatorul	nu	este	de	acord	cu	termenii	
și	 condițiile	 de	 mai	 jos,	 nu	 se	 poate	 naște	 nici	 un	 raport	 obligațional	 ın̂tre	 părți,	 utilizatorul	
putând	accesa	celelalte	modalități	de	contactare	directă	noastră,	furnizate	pe	pagina	web.	

	 SC	Cross	Work	SRL	 ıș̂i	 rezervă	dreptul	de	a	actualiza	Termenii	 și	 condițiile	de	utilizare	a	
site-ului	 ın̂	 orice	 moment,	 versiunea	 actualizată	 [iind	 publicată	 pe	 pagina	 web	 ın̂	 secțiunea	
corespunzătoare	 și	 putând	 [i	 accesată	 direct	 inclusiv	 prin	 accesarea	 linkului	 corespunzător	 din	
formularul	de	contact,	din	rubrica	aferentă	acceptării	Termenilor	și	Condițiilor.	

	 Acceptarea	 Termenilor	 și	 Condițiilor	 presupune	 inclusiv	 acordul	 privind	 prelucrarea	
datelor	 cu	 caracter	personal,	 ın̂	 conformitate	 cu	Regulamentul	de	Prelucrare	Date	Personale	 ce	
face	 parte	 din	 prezentele	 condiții	 de	 utilizare	 a	 site-ului,	 condiții	 redate	 pe	www.crosswork.ro/
regulament-gdpr.	

	 2.	Drepturile	de	autor	

	 Informațiile	publicate	pe	 site-ul	WWW.CROSSWORK.RO	aparțin	SC	Cross	Work	SRL,	prin	

http://www.crosswork.ro


urmare,	 aceste	 informații	 nu	 pot	 [i	 publicate,	 transmise,	 copiate	 sau	 folosite	 in	 orice	mod	 fără	
acordul	 scris	 acordat	 ın̂	 prealabil	 al	 reprezentantului	 legal	 al	 societății	 Cross	 Work	 	 SRL.	
Nerespectarea	acestor	condiții	se	pedepsește	conform	legii	in	vigoare.		

	 3.	Securitatea	site-ului	

	 ITn	ipoteza	accesării	paginilor	de	internet	la	care	facem	trimitere	ın̂	conținutul	site-ului,	vă	
informăm	că	nu	ne	asumăm	niciun	fel	de	răspundere	pentru	acele	pagini,	cum	ar	[i	răspunderea	
cu	privire	la	faptul	că	respectivele	pagini	nu	sunt	afectate	de	viruși	sau	alte	asemenea	produse	ce	
v-ar	putea	 afecta	 ın̂	mod	direct	 sau	 indirect	 computerul	 sau	v-ar	putea	 cauza	 alte	daune.	 Link-
urile	către	alte	website-uri	sunt	informații	cu	caracter	public,	ele	[iind	selectate	cu	grijă,	ın̂să	nu	
ne	putem	asuma	responsabilitatea	pentru	siguranța	sau	acuratețea	acestora.	

	 Pagina	 noastră	 de	 internet	 folosește	 soluții	 de	 securitate	 a	 conexiunii	 atunci	 când	 se	
solicită	 completarea	 de	 formulare	 online,	 prin	 utilizarea	 de	 certi[icate	 de	 securitate	 conform	
standardelor	de	utilizare	generale	aplicabile	ın̂	această	privință.		

4.	Cookies	

Site-ul www.crosswork.ro  foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul	
utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un 
avantaj în folosul vizitatorilor. Dacă refuzați un cookie, puteți utiliza în continuare site-
ul www.crosswork.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, 
pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. 

5.	Opțiunea	de	dezabonare	

Aveți posibilitatea de a vă dezabona în momentul în care nu mai doriți să primiți un newsletter 
de la www.crosswork.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conţinut în e-mail. Dezabonarea la 
newsletter se poate face prin intermediul link-ului din subsolul newsletter-ului. Pentru mai multe 
informații cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi adresa 
online www.crosswork.ro/regulament-gdpr.		

	 6.	Legea	aplicabilă	

	 Conținutul,	 informațiile	 precum	 și	 orice	 alte	 aspecte	 ın̂	 legătură	 cu	 acest	website	 se	 vor	
supune	exigențelor	și	rigorilor	legislației	române.	

	 Orice	litigiu	ce	ar	putea	surveni	ın̂tre	noi	și	utilizatorii	website-ului	nostru	va	[i	soluționat	
pe	cale	amiabilă,	iar	daca	acest	lucru	nu	este	posibil,	de	către	instanțele	judecătorești	competente.	

	 7.	ModiLicări	ale	termenilor	și	condițiilor	de	utilizare	a	website-ului	

	 Termenii	și	condițiile	de	utilizare	ale	acestui	website	vor	[i	supuse	actualizării	ori	de	câte	
ori	 va	 [i	 nevoie.	 Avem	 rugămintea	 să	 citiți	 periodic	 aceste	 condiții	 pentru	 a	 [i	 ın̂totdeauna	
conștienți	 de	 tipul	 informațiilor	 publicate	 precum	 și	 despre	modalitatea	 de	 folosire	 a	 acestora	
precum	și	dacă,	ori	ın̂	ce	circumstanțe,	le	transferăm	sau	nu	către	alte	persoane.	

	 Orice	modi[icare	va	[i	publicată	ın̂	timp	util.
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