Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului
1. Accesarea si utilizarea paginilor Ochi-Sanatosi.ro
1.1 Utilizarea de către dvs. a site-ului www.ochi-sanatosi.ro implica in mod automat
acceptarea termenilor si a conditiilor de utilizare a acestuia prezentate in acest document.
1.1 Utilizarea de către dvs. a site-ului este guvernată de termenii acestui document. Acest
document explică termenii si conditiile pe care le acceptati atunci cand utilizati site-ul.
1.2 Este important să vă acordaţi timp să îl citiţi cu atenţie.

2. Acceptarea Termenilor
2.1 Nu puteţi utiliza site-ul dacă nu acceptaţi termenii.
2.2 Utilizarea site-ului implica acceptul dvs. cu privire la primirea din partea Furnizorului, prin
intermediul mesajelor de tip email, de informatii cu caracter medical si comercial.

3. Furnizarea serviciilor oferite de catre site
3.1 Site-ul are colaborari cu specialisti in oftalmologie ce au participat la dezvoltarea conceptului
site-ului, iar prin aceasta furnizorul garanteaza analiza acestuia de catre un specialist in
oftalmologie.
3.2 Site-ul ofera serviciul de testare a vederii in cadrul sectiunii “TEST DE VEDERE”. Rezultatele
prezentate utilizatorilor au rolul strict orientativ, iar utilizatorii isi asuma responsabilitatea cu privire
la utilizarea informatiilor prezentate in cadrul rezultatelor.
3.3 Site-ul ofera serviciul de informare, in 7 pasi, cu privire la sanatatea ochilor in cadrul sectiunii
SANATATE PAS CU PAS. Sfaturile prezentate in cadrul acestei sectiuni au rolul strict informativ.
Utilizatorii acestor teste confirma faptul ca isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la
utilizarea sfaturilor din acest tutorial.
3.4 Site-ul ofera diferite articole si informatii cu privire la sanatatea ochilor si oftalmologie in
general in cadrul sectiunii SFATURI SANATATE. Utilizatorii acestui site confirma faptul ca vor
utiliza informatiile prezentate in cadrul acestei sectiuni cu scopul strict orientativ si, intelegand
acest aspect, vor actiona in consecinta. Furnizorul recomanda inaintea oricaror actiuni de terapie
medicamentoasa o vizita la un specialist autorizat.
3.5 Site-ul ofera acces la un director de medici si cabinete specializate in oftalmologie. Furnizorul
acestui serviciu – sectiunea MERGI LA DOCTOR din cadrul site-ului – nu este asociat in niciun
fel cu doctorii si clinicile prezentate in cadrul acestei sectiuni. Drept urmare, utilizatorii confirma
faptul ca inteleg acest aspect. Oferirea informatiilor si a datelor de contact a diferitilor specialisti,
clinici si cabinete nu reprezinta sub nicio forma o recomandare facuta de catre Furnizorul
informatiilor prezentate in aceasta sectiune. in cazul intrebarilor adresate catre diferitii specialisti
prezentati de catre site in sectiunea “MERGI LA DOCTOR”, acceptati faptul ca acestea vor veni
din partea specialistilor respectivi, caz in care rolul orientativ al raspunsurilor primite ramane
valabil. In cazul in care intrebarea Dvs nu primeste raspuns din partea specialistului respectiv,
Furnizorul va oferi un raspuns ce, de asemenea, isi pastreaza rolul strict orientativ, acesta

neavand valoare de diagnostic sau indicatie medicala asa cum este inteleasa in sistemul medical
romanesc.
3.6 Site-ul ofera posibilitatea utilizatorilor de a adresa intrebari in cadrul sectiunii “INTREABA”.
Primirea unui raspuns la intrebarile adresate de utilizatori reprezinta un serviciu oferit gratuit de
catre Furnizor, iar decizia cu privire la acordarea unui raspuns la intrebarile adresate de catre
utilizatori apartine in totalitate Furnizorului, acesta rezervandu-si dreptul de a acorda sau nu
raspunsuri, de a elimina anumite intrebari din sectiunea respectiva, de a le edita, stoca si
prezenta in continuare altor utilizatori. Raspunsuril la intrebarile utilizatorilor vin din partea unuia
sau a mai multor doctori oftalmologi si au rolul pur orientativ. Atunci cand adresati o intrebare in
cadrul sectiunii “INTREABA” confirmaţi şi acceptaţi faptul că intelegeti rolul orientativ al
raspunsurilor primite.
3.7 Site-ul se înnoieşte în mod constant pentru a putea oferi cele mai bune servicii utilizatorilor
săi. Confirmaţi şi acceptaţi faptul că forma şi natura serviciilor pe care vi le oferă site-ul se poate
schimba din când în când fără nici o notificare prealabilă.
3.8 De asemenea, confirmaţi şi acceptaţi că, în cadrul acestui proces continuu de înnoire,
furnizorul poate întrerupe (definitiv sau temporar) furnizarea serviciilor oferite de catre site
3.9 Confirmaţi şi acceptaţi că în cazul în care furnizorul vă restricţionează accesul la contul dvs.,
nu veţi mai putea accesa serviciile, detaliile din contul dvs. sau fişierele sau orice alt conţinut
postat în contul dvs.

5. Utilizarea Serviciilor de către dvs.
5.1 Pentru a avea acces la anumite servicii oferite de catre site, vi se poate solicita să furnizaţi
informaţii despre dvs. (cum ar fi date de identificare sau detalii de contact) în cadrul procesului de
înregistrare pentru continuarea utilizării serviciului. Sunteţi de acord ca toate informaţiile de
înregistrare pe care le transmiteti catre site să fie întotdeauna adevărate, corecte şi de
actualitate.
5.2 Sunteţi de acord să utilizaţi serviciile doar în scopurile care vă sunt permise prin termenii
acestui regulament, prin toate legile in vigoare, regulamentele sau practicile ori regulile general
acéptate.
5.3 Sunteţi de acord că sunteţi singurul răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor dvs.
prevăzute în Termenii de utilizare a site-ului şi pentru orice consecinţe (inclusiv orice pierderi sau
prejudicii pe care le poate suferi Furnizorul) care pot apărea în urma unei incalcari a termenilor
regulamentului de utilizare a site-ului.

6. Securitatea parolelor şi a contului dvs.
6.1 Sunteţi de acord şi confirmaţi faptul că sunteţi răspunzător pentru păstrarea confidenţialităţii
parolelor asociate conturilor pe care le utilizaţi pentru accesarea site-ului.
6.2 Prin urmare, sunteţi de acord că dvs. veţi fi singura persoană responsabilă faţă de Furnizor
pentru toate activităţile care au loc în contul dvs.

7. Conţinutul Serviciilor

7.1 Aţi luat cunoştinţă de faptul că toate informaţiile la care aveţi acces ca fiind parte din servicii,
prin utilizarea site-ului, reprezintă proprietatea Furnizorului si sunt oferite cu titlu gratuit. Orice fel
de distributie a informatiilor oferite prin accesarea site-ului trebuie insotita de mentionarea sursei,
adica a adresei de internet: www.ochi-sanatosi.ro. Nerespectarea acestei clauze reprezinta o
incalcare a drepturilor morale de autor sau a drepturilor de proprietate intelectuala, conform
legislatiei in vigoare in Romania.
7.2 Nu puteţi distribui şi nici nu puteţi crea opere derivate folosind informatiile (nici în totalitate,
nici parţial) oferite de catre Furnizor prin intermediul site-ului.
7.3 Aţi luat cunoştinţă de faptul că prin utilizarea serviciilor puteţi fi expus(ă) la o serie de
informatii pe care le-ati putea considera nepotrivite, inexacte si/sau eronate şi că, în această
privinţă, utilizaţi serviciile pe riscul dvs.
7.5 Sunteţi de acord că sunteţi singura persoană responsabilă (iar Furnizorul nu are nici o
responsabilitate faţă de dvs. sau faţă de terţi) pentru orice conţinut pe care îl creaţi, transmiteţi
sau postaţi in cadrul site-ul.

8. Conţinut de la dvs. si drepturile de autor
9.1 Dvs. vă păstraţi drepturile morale de autor şi orice alte drepturi pe care le deţineţi deja asupra
conţinutului pe care îl trimiteţi, postaţi sau expuneţi în cadrul sau prin intermediul serviciilor. Prin
trimiterea, postarea sau expunerea unui conţinut in cadrul site-ului dvs. acordaţi Furnizorului o
licenţă perpetuă, irevocabilă, universală, fără redevenţă şi neexclusivă de a reproduce, de a
adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvălui public şi
de a distribui orice conţinut pe care îl transmiteţi, postaţi sau expuneţi în cadrul sau prin
intermediul serviciilor oferite de catre site.
9.2 Sunteţi de acord că această licenţă include dreptul Furnizorului de a pune aceste date la
dispoziţia altor societăţi, organizaţii sau persoane fizice sau juridice.
9.3 Aţi luat cunoştinţă de faptul că Furnizorul, în executarea operaţiunilor tehnice necesare pentru
furnizarea de servicii către utilizatori, poate transmite sau distribui conţinutul dvs. către diverse
reţele publice şi diverse mijloace media şi poate opera modificările necesare asupra conţinutului
dvs. astfel încât acesta să se conformeze şi să se adapteze la cerinţele tehnice ale reţelelor,
aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legătură.

10. Garanţii
10.1 Serviciile sunt furnizate „ca atare”, gratuit, iar Furnizorul nu vă oferă nici o garanţie în acest
sens.
10.2 Furnizorul nu declară şi nu vă garantează că: utilizarea de către dvs. a site-ului vă va
satisface cerinţele, utilizarea de către dvs. a serviciilor se va face fără întreruperi, la timp, în
siguranţă sau fără nici o eroare, orice informaţie obţinută de dvs. ca rezultat al utilizării de către
dvs. a serviciilor va fi adevărată sau demnă de încredere şi nici că vor fi remediate toate
defecţiunile apărute în operarea sau funcţionarea serviciilor oferite prin intermediul aplicatiei.

11. Limitarea Răspunderii
11.1 Nici o prevedere din aceşti termeni nu ofera garantie cu privire la informatiile medicale
prezentate in cadrul site-ului si in special atunci cand vine vorba de depistarea unor afectiuni

oftalmologice. Cu toate ca Furnizorul depune eforturi constante de a mentine, publica, imbunatatii
si oferi utilizatorilor servicii de cea mai buna calitate, nu ofera garantii sub nicio forma.
11.2 Furnizorul nu isi asuma raspunderea cu privire la orice pierdere sau prejudiciu suportat de
dvs. ca urmare a:
(A) încrederii acordate de dvs. cu privire la caracterul complet, acurateţea sau validitatea
rezultatelor si a sfaturilor medicale prezentate in cadrul sectiunii “TESTE DE VEDERE”;
(b) utilizarii unuia sau a mai multor servicii oferite de catre medicii, clinicile sau cabinetele
oftalmologice prezentate in cadrul sectiunii “MERGI LA DOCTOR;
(b) utilizarii oricaror informatii prezentate in cadrul uneia sau a mai multor sectiuni ale site-ului:
“SANATATE PAS CU PAS”, “SFATURI SANATATE”, “INTREABA”;

12. Modificarea Termenilor
12.1 Furnizorul poate modifica termenii si conditiile de utilizare a site-ului din când în când. Atunci
când se operează aceste modificări, Furnizorul va pune la dispozitie ultima versiune a termenilor
si conditiilor de utilizare a site-ului la adresa:
http://ochi-sanatosi.ro/termeni-si-conditii-utilizare-site.pdf
12.2 Aţi luat cunoştinţă şi acceptaţi faptul că dacă utilizaţi site-ul iar Furnizorul modifica termenii si
conditiile de utilizare a acestuia va veti conforma in mod automat noilor prevederi ale acestora
sau, in cazul in care gasiti noua forma a termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului ca fiind
inaceptabili, veti renunta la utilizarea serviciilor oferite.

23. Termeni juridici generali
13.1 Furnizorul serviciilor oferite de catre site-ul www.ochi-sanatosi.ro este societatea comerciala
Godmother SRL cu sediul in Bucuresti, STr. Vidin 62-64. Furnizorul poate fi contactat sau
notificat la adresa contact@ochi-sanatosi.ro.
13.1 Termenii reprezintă întregul acord juridic dintre dvs. şi Furnizor şi guvernează utilizarea de
către dvs. a serviciilor.
13.2 Sunteţi de acord că Furnizorul vă poate transmite înştiinţări sau alte comunicari comerciale,
inclusiv cele privind modificările aduse termenilor si a conditiilor de utilizare a site-ului, prin e-mail,
poştă, prin postări în cadrul serviciilor sau prin oricare alta forma doreste.
13.3 Dacă orice instanţă, cu jurisdicţie de a lua hotărâri în acest caz, se pronunţă în sensul că
una dintre prevederile acestor termeni este nelegală, atunci prevederea respectivă va fi eliminată
din cadrul termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale termenilor. Restul prevederilor
din termeni vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte în continuare.
13.4 Termenii şi conditiile de utilizare a site-ului sunt guvernate de legislaţia romaneasca. Sunteţi
de acord să vă supuneţi jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Romania, pentru soluţionarea
oricărei dispute juridice care poate apărea din termeni si conditiile de utilizare a site-ului.
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