TERMENI ȘI CONDIȚII
CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI https://www.tigerenergy.ro/
INTRODUCERE
Prezentul document defineste condițiile de utilizare a site-ului https://www.tigerenergy.ro/ de
către potențialii vizitatori, utilizatorii. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de
utilizare descriși în cuprinsul prezentului document.
ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
Accesul pe site-ul https://www.tigerenergy.ro/ (numit în continuare SITE) este oferit de către
societatea comercială Maspex Romania SRL cu sediul în Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare
nr. 38-40, jud. Prahova, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J29/1275/2005, C.U.I: RO 3451510, denumită în continuare "Maspex" doar utilizatorilor care
au implinit varsta de 16 aniPrin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia,
acceptati si sunteți de acord cu condițiile de utilizare specificate aici. În cazul în care nu sunteți
de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, vă rugăm să părăsiți acest site.DESCRIEREA
SERVICIILOR
Informare
Site-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile din conținutul său în scop informativ general
și nu garantează pentru exactitatea lor la un moment dat, deși vom încerca pe cât posibil ca, la
publicarea lor pe site, toate informațiile oferite să fie exacte.
Incarcarea Insertiilor virtuale
Orice utilizator care acceseaza site-ul in conditiile stabilite de prezentul document, poate
incarca in continutul acestuia materiale fotografice ( fotografii si/ sau fotografii cu text –
MEME-uri ) si audio – video, denumite in continuare „Insertii virtuale”. Prin incarcarea
Insertiilor virtuale, ne transmiteti un drept neexclusiv, nelimitat teritorial si temporal de
utilizare asupra acestora fara nicio ingradire cu privire la utilizarea, distribuirea în rețelele
sociale Tiger, descarcarea, copierea, modificarea, adaptarea insertiilor, in orice domeniu si in
orice scop, inclusiv comercial. Prin publicarea Insertiilor virtuale pe site-ul
https://www.tigerenergy.ro/, garantati ca detineti toate drepturile de folosire asupra acestora si
ca continutul Insertiilor virtuale nu incalca drepturile de autor precum si orice alte drepturi
apartinand unor terte persoane. Singurul responsabil pentru orice eventuala incalcare adusa
dreptului unui tert asupra Insertiilor Virtuale este utilizatorul care le publica pe site-ul
https://www.tigerenergy.ro/, Maspex fiind exonerat de orice raspundere. In cazul intervenirii
oricarei incalcari, Maspex isi rezerva dreptul de a elimina de pe site si de pe servere, orice
continut, in orice moment.
In cazul in care Insertiile virtuale contin imaginea utilizatorului, prin acceptarea prezentului
document „ Termeni si Conditii” , Utilizatorul isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal cu privire la imagine, fiind informat referitor la drepturile ce sunt
recunoscute prin Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform sectiunii
”INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI”

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Maspex nu va transfera dreptul de proprietate asupra aplicațiilor software.
Maspex deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și, prin aceasta, toate
drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați,
dezasamblați aplicația software.
Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea Maspex,
care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și
fără nicio informare prealabilă. Întregul conținut al site-ului https://www.tigerenergy.ro/ este
protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile
referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de Maspex. Este interzisă
copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea,
licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop
fără confirmarea scrisă din partea Maspex.
Accesul și utilizarea paginii https://www.tigerenergy.ro/ sunt gratuite și au scopul de a veni in
ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil,
conform cerințelor fiecăruia.
Informațiile prezente pe https://www.tigerenergy.ro/ sunt de interes general și sunt puse la
dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege
orice persoană fizică sau juridică ce va accesa pagina.
Puteti copia si tipari continutul paginii https://www.tigerenergy.ro/ pentru folosinta
dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutul
https://www.tigerenergy.ro/ nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul
explicit al reprezentantilor https://www.tigerenergy.ro/.
Utilizarea neautorizată a conținutului Site-ului este strict interzisă și reprezintă o încălcare a
drepturilor MASPEX și/sau ale terților, după caz, inclusiv, dar fără a se limita la, legislația
pentru drepturile de autor, prevederile legale referitoare la mărci și legislația cu privire la
confidențialitate și publicitate.
Daca Maspex va descoperi că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a accesat site-ul si
a furnizat date cu caracter personal prin intermediul site-ului, atunci Maspex va distruge
imediat aceste informații de pe serverele sale.
Acest Site este destinat utilizatorilor de pe teritoriul României.
MASPEX nu asigură garanția faptului că Materialele de pe Site sunt adecvate sau disponibile
pentru a fi utilizate în alte țări. Persoanele care acceseaza Site-ul din alte țări sunt singurii ținuți
responsabili pentru respectarea prevederilor legale locale.
Este interzis să afișati sau să transmiteți materiale ilegale, amenințătoare, defăimătoare,
obscene, scandaloase, provocatoare, pornografice sau materiale profanatoare sau orice alte
materiale care ar putea constitui, sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat
infracțiune penală, care conduc la asumarea răspunderii civile sau încalcă în orice alt fel
prevederile legale. MASPEX va coopera pe deplin cu oricare dintre autorități pentru aplicarea
legii sau pentru aplicarea uni ordin judecătoresc prin care i se solicită MASPEX să dezvăluie
identitatea oricărei persoane care editează astfel de informații sau materiale.

NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor,
produselor si serviciilor Maspex. Maspex nu va acorda nici o garantie referitoare la:
– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna
utilizatorilor.
Astfel, Maspex nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse
prin utilizarea site-ului sau.
Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele https://www.tigerenergy.ro/,
informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu
informativ. Nimic din continutul site-ului https://www.tigerenergy.ro/ nu poate constitui o
oferta ferma de a contracta si nu poate angaja raspunderea Maspex în lipsa unor acorduri
ulterioare.
OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.
Maspex nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate
diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.
INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului Site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop
identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai
necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.
Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de
telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate
produsele si/sau serviciile Maspex, dar pote include si alte informatii aflate în strânsa legatura
cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.
Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile
solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.
LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Maspex utile
în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În
cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare
corespunzatoare acelor site-uri.
Maspex nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile
unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.
PROMOȚII ȘI PREMII

În cazul în care MASPEX va organiza concursuri, promoții ori campanii pe site, acestea vor fi
supuse Regulamentelor Oficiale care vor fi făcute publice în momentul în care acestea vor
începe.
DISPONIBILITATE
MASPEX va depune toate diligențele pentru ca Site-ul să fie disponibil 24/24 de ore, dar nu
va fi responsabilă pentru eventualele defecțiuni care pot apărea. MASPEX nu garantează că
eventuale erori sau defecțiuni ce nu țin de competența sa, nu vor apărea. Se vor depunde toate
diligențele pentru ca acestea să fie remediate imediat după constatarea lor.
INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoana care viziteaza site-ul https://www.tigerenergy.ro/ si care ofera date sau
informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site, îsi manifesta acordul în mod expres
si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre
Maspex; solutionarea de catre Maspex a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se
vedea pagina Contact din site); alte activitati întreprinse de Maspex si permise de lege, ce nu
fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.
Maspex va pastra confidentialitatea acestor informatii.
Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra
în conformitate cu prevederile GDPR.
MASPEX se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor
care se înscriu pe Site în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în
continuare ”GDPR”.
Navigarea pe Site implică cunoașterea acestor Termeni și Condiții și acordul utilizatorului cu
privire la aceștia, inclusiv cu prevederile în materia protecției datelor cu caracter personal,
respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea
acestor date în baza de date a MASPEX.
Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate pe server-ul companiei Maspex Romania.
Utilizatorilor Site-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, printre care dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.
Utilizatorii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisã adresată Maspex, modificarea,
ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile GDPR.
Utilizatorii au dreptul de a obține de la Maspex, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului
că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta și au, de asemenea, dreptul de a
se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situatia lor particulară,
ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la
utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii

Contact din site, la adresa: Maspex Romania SRL, Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare nr.
38-40, jud. Prahova, România, sau pe e-mail: privacy@maspex.ro.
LEGEA APLICABILA. LITIGII.
Prezentul document este guvernat de legea romana. Astfel, instanțele competente din România
vor avea competenta exclusivă asupra oricăror dispute ce vor apărea între părți din cauza sau
în legătură cu prezentul document.

