TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE AL ACESTUI WEBSITE
1. TERMENI DE UTILIZARE GENERALI, SPECIALI SI SUPLIMENTARI
1.1. Prezentii termeni de utilizare (Termeni generali de utilizare) constituie normele
si conditiile de utilizare ale acestui website. Termenii Generali de Utilizare privesc si
guverneaza toate aspectele utilizarii Website.
1.2. Sarantis SA, administratorul Website-ului poate oricand sa modifice prezentii
Termeni Generali de Utilizare sau sa stabileasca termeni de utilizare speciali sau
suplimentari pentru o sectiune sau functie specifica a Website-ului, pentru care
utilizatorul va fi informat inainte de intrarea in numita sectiune sau inainte de
utilizarea functiei respective.
1.3. Termeni Generali de Utilizare si orice termeni de utilizare speciali sau
suplimentari cuprind un acord legal intre Administrator si utilizator/vizitator al
respectivului Website.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

2.1. Vizitatorul sau utilizatorul acestui Website trebuie sa citeasca cu atentie
Termenii Generali de Utilizare inainte de accesare sau sa foloseasca paginile si in caz
de dezacord sa nu foloseasca paginile respective. Termenii Generali de Utilizare se
aplica intregului continut al Website-ului.

3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

3.1. In timpul accesarii Website-ului, utilizatorii sunt obligati sa respecte termenii
generali de utilizare si legea aplicabila, ca si toate regulamentele si/sau codurile
si/sau practicile si procedurile care au fost instituite si/sau aplicate de
Administrator.
3.2. Utilizatorul nu are voie sa foloseasca Website-ul pentru a aduce prejudicii unor
terte parti, precum si drepturilor acestora, inclusiv, dar fara a se limita la protectia
drepturilor lor de proprietate intelectuala si industriala si a datelor cu character
personal. Utilizatorul nu are voie sa distruga, sa dezactiveze, sa supraincarce sau sa
produca daune la Website, sa foloseasca mijloace neautorizate menite sa modifice
continutul Website, sau sa intervina in functia sa in vreun fel. In cazul in care
utilizatorului i se asigura posibilitatea de a accesa website-uri ale unor terte parti
via Website, se stabileste in mod neconditionat ca Administratorul sa nu aiba nicio
raspundere privind continutul si in general nimic asociat cu aceste site-uri.

Utilizatorul declara in mod expres ca detine toate drepturile legale pentru posturi
(fotografii, clipuri video etc) incarcate pe Website si este singurul raspunzator pentru
daunele tertilor cauzate de aceste posturi. Administratorul isi rezerva dreptul de a
renunta la un post care este ilegal, ofensator etc.
3.3. In orice caz, utilizatorii confirma si accepta ca sunt singurii responsabili pentru
orice pierdere sau dauna suferita de Website si terte parti, indiferent de cauza
specifica, forma si numele, ca o consecinta, directa sau indirecta, a unei incalcari a
acestor termeni.

4. DATE PERSONALE
4.1. Sarantis SA ia toate masurile rezonabile pentru a asigura Protectia Datelor
Personale conform legislatiei din Grecia, prevederi obligatorii sau contracte, care
apara principiul manipularii echitabile si protectiei suficiente a Datelor Personale.
4.2. Sarantis SA garanteaza ca Datele Personale continute de Website sa nu fie
folosite in mod inadecvat, sa nu fie vandute sau acordate unor terti in niciun fel.
4.3 Sarantis SA isi rezerva dreptul de a stoca datele personale ale utilizatorilor si de
a le folosi mai departe pentru a trimite utilizatorilor, newslettere sau alte materiale
publicitare despre activitatea Sarantis SA, brand-urile sale si despre aceasta
campanie in mod special.
4.4. Utilizatorii accepta neconditionat si acorda permisiunea astfel incat
Administratorul si partenerii sai autorizati au dreptul sa colecteze, sa proceseze in
orice fel si sa tina un fisier cu datele personale ale utilizatorilor, chiar si cu date
speciale, in sfera de operabilitate a acestui Website. Detalierea in legatura cu Datele
Personale ale utilizatorilor se face la capitolul Politica de Confidentialitate a
Website.
4.5. Website-ul ia toate masurile necesare pentru siguranta comunicatiilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

5. CONTINUTUL WEBSITE-ULUI
5.1. Website-ul va contine atat materialul realizat de Administrator, cat si continutul
generat de utilizator. Produsele sau serviciile mentionate in paginile acestui Website
si care poarta marcile respectivelor organizatii, companii, entitati partenere,
asociatii sau publicatii sunt proprietatea lor intelectuala sau industriala. In plus la
scutirile exprese (drepturi de proprietate intelectuala a tertilor, partnerilor si
agentiilor, si drepturile de proprietate intelectuala asupra software-ului ce apartine
Administratorului care a dezvoltat website-ul) intregul continut al website-ului,

inclusiv imagini, grafica, fotografii, proiecte, texte si toate fisierele acestui Website in
general sunt proprietatea intelectuala, marci inregistrate si marci de servicii si
produse ale Administratorului si sunt protejate de prevederile relevante ale
dreptului elen, privind protectia proprietatilor intelectuale si industriale.
5.2. In consecinta, cele de mai sus sunt puse la dispozitia utilizatorului numai pentru
uz personal, necomercial, cu conditia ca toate notele privind drepturile de autor si
alte drepturi de proprietate intelectuala incluse in materialul original sa fie tinute in
toate copiile materialelor respective, si se interzice modificarea materialului de
website sau reproducerea sau expunerea publica a acestui material, sau executarea,
descarcarea, distribuirea sau folosirea respectivului material in orice fel, in scop
comercial sau in alte scopuri. Nu se permite modificarea, inchirierea, imprumutarea,
vanzarea, distributia sau crearea unor lucrari derivate pe baza continutului de mai
sus, total sau partial, fara autorizarea specifica in scris a Administratorului intr-un
acord separat.
5.3. Cazurile in care numai o singura copie a unei parti din continut este salvata pe
computer (personal computer) pentru uz personal, dar nu public sau comercial, fara
stergerea marcii de origine de pe acest this website si fara a incalca drepturile
relevante de proprietate intelectuala si industrial in orice fel, vor fi excluse.
5.4. Utilizatorul accepta in mod expres si neconditionat unica raspundere pentru
orice interventie la continut si consecintele numitei interventii, inclusiv orice
pierdere sau daune de orice fel sustinute de Administrator, in timp ce in orice alt
caz, Administratorul nu poarta nicio raspundere fata de utilizator sau orice tert.
5.5. Mai mult, seaccepta reciproc si se intelege ca desi Website-ul asigura pentru
utilizatori infrstructura tehnologica si resursele de a posta/publica continutul, toate
informatiile si continutul, indiferent ca sunt postate public sau transmise privat,
raman responsabilitatea exclusiva a persoanei fizice au juridice de la care provine
continutul. Asta inseamna ca utilizatorul este singurul raspunzator pentru orice fel
de continut este postat, publicat, trimis, transmis sau pus la dispozitie in orice alt fel
prin intermediul Website-ului. Administratorul nu poate, din cauza volumului, ca si
a participarii unor terti (persoane fizice sau juridice), sa controleze intregul continut
postat de utilizatori pe Website, asadar nu pote garanta acuratetea, integritatea,
legalitatea sau calitatea continutului respectiv.

6. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1. Administratorul nu este raspunzator fata de utilizator sau alti terti care decurg
la drepturi de la utilizator pentru orice daune, fata de proprietate sau nu, directe sau
indirecte, sau orice alta forma, indiferent de numele, forma specifica, si cauza
acesteia, pentru cereri legale, civile sau penale, sau pentru orice daune provocate de

vizitatorii Website-ului sau terti, din cauze legate de functionarea sau
nefunctionarea si/sau utilizarea Website-ului si/sau orice interventie neautorizata
a tertilor la informatiile obtinute de pe Website.
6.2. Administratorul si partenerii sai vor face toate eforturile pentru a asigura
functionarea in bune conditii a website-ului, fara a putea garanta ca functiile
Website-ului sau serverele sale nu vor avea nicio eroare, virusi sau elemente
similare.
6.3. Termenii si conditiile acestui website sunt supuse in totalitate legislatiei elene,
singurul responsabil pentru orice aspect legat de desfasurare, organizare fiind
Administratorul, Sarantis SA.

7. RECLAME – SPONSORIZARE
7.1. Unele dintre paginile individuale ale Website–ului sau servicii, pe care le pune la
dispozitie sau le asigura pe viitor pot fi sustinute prin resurse publicitare si/sau
sponsorizare si pot prezenta reclame si promotii.
7.2. Maniera, metoda si amploarea reclamelor si sponsorizarilor Website-ului pot fi
modificate de Administrator fara nicio notificare in prealabil.
7.3. Utilizatorul accepta in mod expres si neconditionat ca Administratorul sa poata
plasa si/sau difuza reclamele in sfera de operabilitate a acestui Website.
7.4. Orice forma de publicitate prin intermediul Website nu va constitui, direct sau
indirect, incurajarea sau indemnarea utilizatorilor/vizitatorilor pentru realizarea
unei actiuni. Este supusa la discretia utilizatorilor/vizitatorilor de a evalua, orice li
se pune la dispozitie si sa actioneze pe baza propriei vointe, excluzand orice
raspundere din partea Administratorului.

8. CONTINUT STRAIN
8.1. Website-ul contine referiri prin link-uri, hyperlink-uri sau banere de reclama la
website-urile tertilor, a caror disponibilitate, continut, politica de protectie a
datelor personale, calitatea sau integritatea serviciilor nu sunt conditionate de
controlul Administratorului. Administratorul nu va purta nicio raspundere pentru
disponibilitate, continut, politica de protectie a datelor personale, calitatea sau
acuratetea paginilor si functiile oricarui website tert, care sunt disponibile
utilizatorului/vizitatorului via link-uri, hyperlink-uri sau banere. In consecinta, in
cazul unor probleme care pot aparea pe perioada vizitei sau a utilizarii

paginilor/functiilor respective, vizitatorul/utilizatorul trebuie sa contacteze imediat
persoanele responsabile pentru functionarea acestor website-uri specifice.
8.2. Nu se va considera in niciun caz ca Administratorul a avizat sau acceptat
continutul sau functiile website-urilor sau a paginilor la care se refera
vizitatorii/utilizatorii sau la care acest portal este legat, sau acuratetea, integritatea
si continutul postarilor incarcate de utilizatori prin social media pe pagina
principala a site-ului.
8.3. Utilizatorul accepta in mod expres si neconditionat ca Administratorul sa nu fie
raspunzator pentru nicio pierdere sau dauna, indiferent de cauza specifica, numele
si forma, pe care au sustinut-o ca urmare a disponibilitatii website-urilor terte sau
resurselor, sau care rezulta din increderea expusa in integritatea, acuratetea sau
existenta oricarei reclame, produs sau alt material care contine sau este disponibil
pe website-urile sau resursele sus-mentionate.

9. CONCURS
9.1 ELIGIBILITY
I. Pentru a participa la Concurs, utilizatori trebuie sa aiba un cont de Instagram.
II. Perioada de inscriere la Concurs incepe la 15.06.2017 si se incheie la 31.07.2017.
Inscrierile realizate inainte de inceperea sau dupa expirarea Perioadei de Inscriere
nu sunt valabile.
III. Intrarea in Concurs presupune acceptarea fara rezerve a prezentilor Termeni si
Conditii, ca si orice alti termeni pusi la dispozitie de orice alta pagina din webiste
care urmeaza a fi utiizata in scopul Concursului, care sunt obligatorii in toate
privintele pentru toti potentialii participanti.
IV. Angajatorii si angajatii, sotiile lor si membrii apropiati ai familiei ca si oricine
altcineva care are legatura cu Concursul sau care ajuta la organizarea lui nu sunt
eligibili sa participe la Concurs sau sa castige un premiu.
V. Compania isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor inscrisilor si de a
descalifica orice inscris pe motive rezonabile sa creada ca a incalcat oricare din
termenii si conditiile de fata.
9.2. PREMII
I.

Castigatorilor li se vor acorda urmatoarele prmii:

a. Premii saptamanale:
•

casti audio sport In-ear Sony MDRAS210P, Roz + BU In
Action Pure

b. Premii mari:
•
•

Marele premiu: un card cadou Decathlon în valoare de
400 lei + un BU In Action Pure and Dry Deo
Premii speciale: I-pod Shuffle 2 GB, Roz + un BU In
Action Pure and Dry Deo

9.3. ALEGEREA CASTIGATORILOR
La finalul concursului, juriul va alege castigătoarele din toate inscrierile valide.
Castigatoarele vor fi contactate prin Instagram, in termen de ZECE (10) zile
lucratoare cu detalii privind valorificarea premiului. Daca dupa 3 incercari efectuate
nu s-a realizat contactul cu posibilele castigatoare, acestea vor fi descalificate, iar
premiul va fi oferit urmatoarei rezerve. Castigatoarele vor avea la dispozitie șapte
(7) zile lucratoare pentru a confirma acceptarea premiului.
Numele castigatoarelor vor fi publicate pe www.buinaction.com
Se remarca faptul ca Administratorul nu raspunde pentru comunicarea nereusita cu
castigatorul la detaliile de comunicare introduse la inregistrare.
9.4. TERMENI GENERALI
I. Cu exceptia celor consemnate in mod expres in Termenii si Conditiile Oficiale,
selectia tuturor participantilor, premiilor, produselor si serviciilor este conditionata
de vointa Administratorului. Premiul (si/sau orice portiune din acesta) este
personal, netransferabil si neschimbabil. Nu se permite nicio substituire sau plata in
numerar a premiului. Pentru primirea premiului, Castigatorul trebuie sa isi faca
dovada identitatii sale.
II. Organizatorul poate modifica si/sau anula Concursul si/sau prezentii termeni si
transfera datele la alegerea sa, prin publicarea noilor termeni pe Website-ul
Concursului.
IΙΙ. Daca in opinia Organizatorului, exista o dovada posibila sau reala de manipulare
a unei parti din Concursul Promotional, sau orice actiune care afecteaza
administrarea, integritatea, securitatea, corectitudinea, sau desfasurarea in bune

conditii a Concursului Promotional, Organizatorul isi rezerva dreptul la libera sa
alegere sa descalifice o persoana care manipuleaza procesul de inscriere si sa
invalideze orice inscriere ce considera ca a fost facuta in mod fraudulos si sa
modifice, suspende sau inchida Concursul Promotional.
IV. Inscrierile si alte materiale depuse devin proprietatea Administratorului si/sau a
partenerului(ilor) promotionali si nu vor fi retinute sau returnate. Administratorul
nu este raspunzator pentru inscrierile incomplete, intarziate, pierdute, sau
directionate gresit sau pentru orice defectiune tehnica, eroare umana, date
pierdute/intarziate transmitere de date, omisiune, intrerupere, stergere, defect, sau
defectiunea liniei in legatura cu orice retea telefonica, echipament informatic,
software sau orice combinatie a acestora. Inscrierile sunt nule daca nu sunt lizibile,
incorecte, incomplete, falsificate, reproduse mecanic, cu orice fel de nereguli, sau nu
respecta in vreun fel Termenii si Conditiile Oficiale.
V. Desi Compania incearca sa asigure integritatea Concursului, aecasta nu raspunde
de actiunile inscrisilor sau a altor persoane in legatura cu Concursul, inclusiv
incercarile inscrisilor sau a altor persoane de a se sustrage Termenilor si Conditiilor
Oficiale sau de a interveni in administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea,
sau desfasurarea corecta a Concursului.
VI. Daca, dintr-un motiv sau altul, Concursul nu se poate desfasura conform planului
din motiv de daune din cauza virusilor de computer, defecte, interferente,
interventie neautorizata, frauda, limitari sau erori tehnice, greve, conditii deosebite,
faliment sau lichidare, cereri pe piata, lege aplicabila, obstacole neasteptate, sau
orice alte cauze care din considerentele Administratorul ar putea corupe,
compromite, submina, sau afecta in vreun fel administrarea, securitatea,
corectitudinea, integritatea, viabilitatea, sau conduita adecvata a Concursului,
Administratorul isi rezerva dreptul la alegerea sa sa modifice acesti Termeni si
Conditii Oficiale si/sau sa anuleze, sa rezilieze, sa modifice, sau sa suspende total sau
partial Concursul, si sa selecteze un castigator dintre toate inscrierile eligibile
primite pana la momentul respectivei anulari, rezilieri, modificari, sau suspendari,
dupa caz.

9.5. DATE PERSONALE SI DREPTURI PERSONALE
Aceasta promotie nu este sponsorizata, avizata sau administrata de, sau asociata cu
Facebook, sau orice alta Retea Sociala. Inscrisul furnizeaza informatii la Sarantis SA
si niciunei alte parti. Informatiile furnizate vor fi folosite in legatura cu termenii
Politicii de Confidentialitate aplicabili. Fara a prejudicia legislatia de protectie a
datelor personale, inscrisii sunt de acord si sunt obligati:
I. Inscriindu-se la acest Concurs, orice potential castigator sau castigatori selectati

sunt de acord prin prezenta sa isi foloseasca respectivul nume, voce, fotografie
si/sau imagine a sa pentru a face reclama sau in scopuri publicitare pentru aceasta
promovare sau alta similara fara compensatie. Potentialul castigator poate fi
solicitat de catre Organizator sa puna la dispozitie o autorizatie semnata confirmand
acest acord.
II. Castigatorul este de acord in mod neconditionat si accepta drepturile
Organizatorului de a publica sau a folosi in orice alt fel materialul foto/video sau
audiovizual, sub rezerva prevederilor legale contradictorii. Aceasta nu incalca
drepturile lor de personalitate publica conform politicii de confidentialitate.
Castigatorul nu are drept de compensatie, onorariu sau alte drepturi cu privire la
publicatiile de mai sus ca si orice alta activitate promotionala.
9.6. PUBLICITATE
Prezentii Termeni si Conditii Oficiale sunt incarcati pe website si vor ramane
publicati pe toata Perioada de Concursului.
9.7. LEGE GUVERNABILA
Concursul si prezentii Termeni si Conditii Oficiale sunt guvernati de si vor fi
interpretati in conformitate cu legislatia din Grecia. Instantele ATENEI din GRECIA
sunt competente pentru solutionarea oricarui conflict sau pretentie care poate
aparea din procedurile de Concurs.
10. MECANISMUL CONCURSULUI
10.1. Pentru inscrierea la Concurs, potentialii participanti trebuie sa se logheze în
contul lor de Instagram, să creeze o fotografie sau un video și să le încarce folosind
#BUinactionRO.
Ei trebuie, de asemenea, sa confirme ca au peste 13 ani – cu un consimtamant din
partea parintilor - pentru a avea dreptul la premiu.

11. DIVERSE REGLEMENTARI

11.1. Termenii Generali de Utilizare constituie intregul acord dintre utilizator si
Administrator si va guverna utilizarea acestui Website de catre utilizator.
11.2. Utilizatorul accepta in mod expres si neconditionat faptul ca Administratorul
poate trimite avize, inclusive cele privind modificarea Termenilor de Utilizare, via email, posta, sau anunturi.
11.3. Orice intarziere in exercitarea sau imposibilitatea de a exercita vreun drept in
numele Administratorului, fie o data, fie in mod repetat, nu va fi considerata ca

renuntare la dreptul respectiv, care poate fi exercitat in orice moment.
11.4. In cazul invaliditatii al oricarei prevedere din acesti Termeni de Utilizare,
utilizatorul accepta neconditionat ca numitul termen sa fie inlocuit cu un alt termen
echivalent de catre Administrator, interpretand astfel vointa reala a partilor. In orice
caz restul Termenilor de Utilizare nu va fi afectat de invaliditatea unui termen din
prezentul articol si vor ramane in vigoare.

12. CONSECINTELE INCALCARII TERMENILOR DE UTILIZARE

In caz de incalcare de catre utilizator a unui termen din prezenta, in plus fata de
celelalte consecinte prevazute in prezenta sau in orice alta sursa legala,
Administratorul are dreptul, la alegerea sa, sa intrerupa, temporar sau permanent,
posibilitatea de a accesa website-ul.

13. JURISDICTIE SI LEGISLATIE APLICABILA
Prezentii Termeni de Utilizare vor fi guvernati exclusiv de legislatia din Grecia.
Instantele din Greciavor avea unica jurisdictie pentru solutionarea oricarui conflict
care poate aparea in legatura cu prezentii Termeni de Utilizare.
Sub auspiciile:
In parteneriat cu:
Cu sprijinul:

