Termeni si conditii de utilizare a website-ului
Bine ati venit pe site-ul www.kosturi.ro.
Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos.
Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare,
implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestia si reprezinta intreaga intelegere
(contractul) dintre parti.
KOCSIS MIHAELA PFA, in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.kosturi.ro isi
rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui website, precum si Politica
de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara niciun fel de notificare prealabila. Datorita
acestui fapt, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care
ati agreat sa le respectati.
Aplicabilitate
Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru website-ul www.kosturi.ro pentru care
KOCSIS MIHAELA PFA are calitatea de autor/proprietar/administrator. Website-ul www.kosturi.ro va fi
denumit generic, in mod individual Site in cele ce urmeaza.
Drepturi de autor
KOCSIS MIHAELA PFA este autorul site-ului si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute
autorilor, conform legislatiei romane si internationale. In lipsa altor precizari, toate materialele, incluzand
imagini, ilustratii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, s.a.m.d sunt proprietatea KOCSIS
MIHAELA PFA sau sunt licentiate de KOCSIS MIHAELA PFA pentru a fi folosite.
Licente de utilizare
KOCSIS MIHAELA PFA va acorda o licenta limitata pentru a accesa/vizita Site-ul, fara posibilitatea de
a-l modifica in lipsa unui acord din partea sa. Aceasta licenta nu include:
•
•
•

revanzarea sau utilizarea in scopuri comerciale a informatiilor prezentate pe Site;
download-ul sau copierea informatiilor legate de conturi utilizator;
utilizarea tehnicilor tip data mining, robotilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea si
analiza datelor.

Continutul Site-ului, integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau
exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil al KOCSIS MIHAELA PFA.
Conditii de utilizare. Garantii.
Site-ul este furnizat de catre KOCSIS MIHAELA PFA pe o baza "asa cum este" si "atat cat este
disponibil". KOCSIS MIHAELA PFA nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este gazduit sau emailurile trimise de la www.kosturi.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter
potential daunator. Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, KOCSIS MIHAELA PFA fiind libera
de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau
accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. KOCSIS MIHAELA PFA
nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea
materialelor de pe Site. KOCSIS MIHAELA PFA nu acorda niciun fel de garantie pentru continutul si
utilizarea acestui Site. Informatiile publicate corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe Site sau al
actualizarii diverselor pagini ale Site-ului.

Securitate
Daca utilizati Site-ul, sunteti raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor privitoare la contul
dumneavoastra de acces, cum ar fi adresa de e-mail si parola si sunteti de acord sa va asumati intreaga
responsabilitate pentru activitatile/actiunile desfasurate pe Site cu contul si parola dumneavoastra. In
cazul in care suspectati ca, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastra, confidentialitatea acestor
date de acces a fost compromisa, veti notifica imediat la office@kosturi.ro pentru a bloca accesul la cont
si a va genera cat mai rapid un nou set.
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand
fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de
informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
Comunicari
Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire la continutul si
structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen,
amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale KOCSIS
MIHAELA PFA sau ale unor terte parti, si care nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale,
solicitari comerciale, scrisori in lant, mailinguri de masa sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o
adresa de e-mail falsa sau sa impersonalizati o alta persoana sau entitate. KOCSIS MIHAELA PFA isi
rezerva dreptul, dar nu si obligatia de a indeparta sau edita o astfel de informatie transmisa.
Prin trimiterea unei astfel de informatii, daca nu este altfel specificat, acordati KOCSIS MIHAELA PFA
si partenerilor/afiliatilor sai licenta/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licentiabil de a
utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afisa pe orice fel de medii,
in toata lumea. Acordati dreptul KOCSIS MIHAELA PFA si partenerilor/afiliatilor sai de a utiliza
numele pe care l-ati trimis in conjunctie cu informatia, daca acestia vor decide astfel. Declarati si
garantati ca detineti sau controlati toate drepturile cu privire la informatiile transmise, ca acestea sunt
corecte si ca utilizarea acestora nu intra in contradictie cu Termenii si conditiile de utilizare, ca nu vor
cauza daune catre o terta parte si ca veti despagubi integral KOCSIS MIHAELA PFA sau
partenerii/afiliatii sai pentru toate cererile rezultate din informatia astfel transmisa.
KOCSIS MIHAELA PFA isi rezerva dreptul de folosi datele cu caracter personal ale utilizatorilor finali,
captate in propriile sisteme in urma procesarii tranzactilor pentru comunicari comerciale ulterioare in
functie de necesitati.
Minori
KOCSIS MIHAELA PFA nu vinde produse si/sau servicii care sa fie cumparate de catre minori.
Drepturi de proprietate intelectuala
KOCSIS MIHAELA PFA respecta drepturile intelectuale ale altora. Daca veti considera ca munca
dumneavoastra a fost copiata de o maniera care sa incalce dreptul de proprietate intelectuala, va rugam sa
adresati la office@kosturi.ro o notificare care sa cuprinda:
•
•
•
•

semnatura fizica sau electronica a persoanei autorizate sa reprezinte pe posesorul dreptului de
proprietate;
o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciati ca au fost incalcate;
o indicare a locatiei pe Site unde apreciati ca aceste drepturi au fost incalcate;
adresa, numarul de telefon si adresa e-mail a dumneavoastra;
o declaratie pe proprie raspundere conform careia sunteti convins ca utilizarea in disputa nu a fost
autorizata de detinatorul drepturilor, ale imputernicitului sau ale legii;

•

o declaratie notariala pe proprie raspundere conform careia actionati cu buna credinta, ca
notificarea este completa si corecta si ca sunteti detinatorul drepturilor sau actionati in numele sau.

Politica de confidentialitate
Va rugam sa cititi si Politica de confidentialitate care se aplica de asemenea accesului/vizitei
dumneavoastra pe Site.
Legislatie
Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o
rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul
KOCSIS MIHAELA PFA. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat
anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu
sediul KOCSIS MIHAELA PFA.

Politica de confidentialitate
KOCSIS MIHAELA PFA, in calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului
www.kosturi.ro/kost respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra
atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplicat
prezenta Politica de confidentialitate.
Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare
si Politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si
reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.
KOCSIS MIHAELA PFA isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul siteului, precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de
notificare prealabila. Datorita acestui fapt, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica
termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.
Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru website-ul din domeniul www.kosturi.ro
si pentru care KOCSIS MIHAELA PFA are calitatea de autor/proprietar/administrator. Website-ul
www.kosturi.ro va fi denumit generic, in mod individual Site in cele ce urmeaza.
In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul,
cuvintele care denota genul masculin includ femininul si cuvintele care denota genul feminin includ
masculinul.
Definitii
1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea;
3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a
limita prelucrarea viitoare a acestora;
4. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal
care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale
referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind
performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele,
fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările
acesteia;
5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații
suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul
unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu
caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
6. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii
funcționale sau geografice;
7. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
8. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică,
agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
9. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte
terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în
cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt
considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă
normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
10. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub
directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să
prelucreze date cu caracter personal;
11. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație
sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
12. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul
neautorizat la acestea;
13. „sediu principal” înseamnă: (a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre,
locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care
deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un
alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a
acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul
principal; (b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state
membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care
persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al

persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul
activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este
supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;
14. „reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de
către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă
operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în
temeiul prezentului regulament;
15. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică,
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod
regulat o activitate economică;
16. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile
controlate de aceasta;
17. „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat
membru în temeiul articolului 51; 4.5.2016 L 119/34 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO.
Colectarea de date cu caracter personal
KOCSIS MIHAELA PFA poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal dar numai cu
consimtamantul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar.
Formularul de inregistrare prezentat pe site cere informatii prin care puteti fi identificat sau prin care va
putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact".
Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:
•
•
•

Pentru a livra serviciile si produsele pe care le-ati cerut sau achizitionat.
Pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului.
Pentru a factura, a coresponda, a incheia contracte si anexe la contracte, a efectua plati.

In diferite sectiuni din Site se gasesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj e-mail. Adresa dumneavoastra
de e-mail este folosita pentru a va trimite un raspuns si mesajul dumneavoastra este retinut pentru
referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne contactati din nou. Adresa dumneavoastra de e-mail si
numele furnizat intra in categoria datelor tip "business contact" iar KOCSIS MIHAELA PFA le va putea
utiliza avand consimtamantul dumneavoastra.
KOCSIS MIHAELA PFA poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut
de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la
rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale KOCSIS MIHAELA PFA si ale siteurilor sale web, sau (c) actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a
angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.
Atunci cand suntem solicitati sa furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi
dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii.
KOCSIS MIHAELA PFA nu vinde, schimba sau inchiriaza date cu caracter personal catre terti.
Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.kosturi.ro :
Pentru efectuare plata, sunt necesare date cu caracter personal.
La plata prin credit card, formularele de plata online prezentate dumneavoastra, utilizatorului final, atunci
cand efectuati o tranzactie eCommerce pe website-ul nostru care foloseste solutia mobilpay trebuie
completate cu toate informatiile solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal introduse pe Site-ul secure.mobilpay.ro sunt intrebuintate pentru:
- facturarea produselor/serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
- livrarea acestora;
- efectuarea platii online;
- asigurarea securitatii tranzactiei eCommerce/platii online prin aplicarea de filtre antifrauda.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de
litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online,
Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor
Legii 506/2004, catre institutiile abilitate.
Prin continuarea procesului de inregistrare pe site-ul www.kosturi.ro va exprimati expres consimtamantul
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in sistemul de evidenta informatizat de catre
KOCSIS MIHAELA PFA exclusiv în scopurile prezentate mai sus.
În cazul în care doriti ca datele dumneavoastra să fie actualizate sau șterse trebuie să ne informați pentru a
proceda la corectarea/ștergerea lor imediată.
Utilizarea datelor statistice si datelor anonime
mobilpay poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in calitatea sa de
operator in urmatoarele scopuri:
•
•
•

realizarii de analize/rapoarte;
realizarii de informari;
publicarii, promovarii, ofertarii produselor/serviciilor oferite de catre mobilpay.

Securitatea datelor colectate
mobilpay utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si
proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele colectate conform prevederilor
legale in vigoare.
Serverele pe care este gazduit site-ul sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in
incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. Mobilpay depune toate eforturile rezonabile,
justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizeaza noile tehnologii
in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplica in vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate. De
asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de catre solutia mobilpay este periodic analizata
din punct de vedere al securitatii.
Legaturi externe
Site-ul poate contine legaturi spre alte website-uri, in afara controlului KOCSIS MIHAELA PFA,
website-uri pe care credem ca le veti aprecia ca fiind utile. Daca accesati aceste linkuri, veti accesa/vizita
website-uri care pot avea o politica de confidentialitate diferita de a KOCSIS MIHAELA PFA.
Minori
KOCSIS MIHAELA PFA nu vinde produse si/sau servicii care sa fie cumparate de catre minori.
Impunerea acestei Politici de Confidentialitate

Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu
caracter personal prelucrate de catre mobilpay si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati.
Termeni si conditii de utilizare
Va rugam sa cititi si sectiunea Termeni si conditii de utilizare care se aplica de asemenea accesului/vizitei
dumneavoastra pe Site.
Legislatie
Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o
rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul
KOCSIS MIHAELA PFA. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat
anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu
sediul KOCSIS MIHAELA PFA.
Contact
KOCSIS MIHAELA PFA
office@kosturi.ro
mihaela_kocsis_54@yahoo.com
(office .ro) +40 254 712 046
Str.Pictor Nicolae Grigorescu 20/2
Hunedoara, 331059
Our website: www.kosturi.ro
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