
TERMENI SI CONDITII 

Va rugam sa cititi cu atentie acest document inainte accesarea acestui site. Prin accesarea acestui site 
sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile stabilite mai jos. Daca nu doriti sa respectati  acesti 
termeni si conditii, nu puteti accesa acest site. 

General 

Acest site este proprietatea Bucharest International 10K (detaliile de contact din pagina de Contact si de 
acum incolo mentionat ca "Proprietari"), si este mentinut pentru Asociatia Sportiva Constantina Dita 
(Str.Nerva Traian, Nr.23-25, Bl.M71, Sc.2, Et.3, Ap.49, Sector 3, Bucuresti, Registration #36731494). 

Proprietarii nu fac nici o reprezentare despre orice informatii accesate pe, sau prin orice link-uri de pe 
acest site, deoarece in elaborarea acestuia, proprietarii s-au bazat pe informatiile furnizate de parti 
terte. In consecinta, este o preferinta personala a ta cu privire la veridicitatea oricaror informatii, produs 
sau serviciu gasit direct sau indirect prin intermediul acestui site. 

Sunteti de acord ca internetul sau sistemele Proprietarilor, serviciile sau echipamentele pot fi partial sau 
in intregime inoperantive din cand in cand, ca urmare a, dar nu limitat la, defecte mecanice, intretinere, 
upgrade-uri hardware sau software, probleme de conectivitate de telecomunicatie sau alte situatii in 
afara controlului Proprietarilor, si sunteti de acord ca Proprietarii nu vor fi raspunzatori din cauza 
oricaror erori sau a incapacitatatii de a furniza servicii in continuu, fara erori, si neintrerupte, in aceste 
conditii.  

Modificari  

Proprietarii poate face modificari sau elimina oricare dintre produsele si serviciile descrise in acest site, 
si in orice moment, fara o notificare prelabila. 

Proprietarii isi rezerva dreptul de a schimba acesti Termeni si Conditii de utilizare, prin modificari facute 
pe acest site. 

Link-uri 

Proprietarii nu fac nici o reprezentare cu privire la securitatea, calitatea sau proprietatea a oricaror site-
uri care pot fi accesate prin intermediul acestui site. Site-urile accesate prin link-uri de pe acest website 
sunt site-uri independente,  asupra carora Proprietarii nu exercita nici un control, financiar, editorial sau 
de orice alt tip, si nu sunt in nici un fel recomandate de proprietari. 

Prin urmare, proprietarii nu au nici o responsabilitate sau raspundere catre utilizator cu privire la orice 
produse sau servicii achizitionate, sau obtinute de dumneavoatra de la orice astfel de site-uri, nici cu 
privire la utilizarea informatiilor personale identificabile legate de oricare dintre aceste site-uri web. 

Drepturi de Autor 



Acest site contine materiale cu drepturi  de autor, denumirile comerciale sau alte informatii private, 
inclusive, dar nu limitat la, design, text, grafica si software. Intregul continut al acestui site esteprotejat 
de legea Dreptului de Autor. Proprietarii detin drepturile de autor şi/sau selectia de date, coordonarea, 
aranjament si consolidarea unui astfel de continut, precum si in continutul original la el. Este interzisa 
modificarea, publicarea, transmiterea, participare la transferul sau vanzarea, crearea lucrari derivate, 
sau exploatarea in orice fel a oricarui continut, in totalitate sau partial cu exceptia sitatiilor prevazute 
mai jos. 

Puteti descarca informatii de pe acest site doar pentru uz personal. Cu exceptia cazurilor premise in mod 
de legea drepturilor de autor, drepturile, redistribuirea, retransmiterea, publicarea sau exploatarea 
comerciala a materialului descarcat nu va fi permisa fără permisiunea noastra expresa si cea a 
proprietarului drepturilor de autor.  

In cazul in care copierea, redistribuirea sau publicarea materialelor cu drepturilor de autor sunt permise, 
nu pot fi facute nici o modificare la, sau sterge  marca de atribuire a autorului, simbolul de marca 
inregistrata sau specificatia dreptului de autor. 

Sunteti de acord sa nu achizitionati niciun drept de proprietate prin descarcarea materialul  cu drept de 
autor. 

Virusi, etc. 

Proprietarii nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune  directe, indirecte, subsecvente, speciale 
sau alte daune rezultate din transmiterea de pe acest site catre sistemele dumneavoastra computerizate 
de virusi, troieni sau alte elemente distructive,  astfel de daune pot include, dar fara a se limita la, 
pierderi de profit, intreruperea afacerilor, pierderea totala sau partiala a unui program sau a oricaror 
alte date stocate, sau salvate pe un sistem computerizat sau in alt mod. 

Protectia informatiilor dumneavoastra 

Proprietarii vor face eforturi rezonabile pentru a pastra informatiile personale primite de la 
dumneavoastra confidentiale. Proprietarii folosesc informatiile personale in conformitate cu termenii de 
confidentialitate, si consimtiti ca utilizarea informatiilor dumneavoastra sa se face asa cum este precizat 
in acesti termeni. 

Pierderi datorita accesului neautorizat  

Acceptati riscul că datele transmise electronic prin intermediul site-ului sau altfel pot fi interceptate 
inainte de a ajunge la destinația sa sau accesate de catre parti terte neautorizate, si pot fi exploatate in 
mod ilegal de către aceste parti terte. Proprietarii nu isi asuma responsabilitatea pentru paza împotriva 
actelor de acest fel ale unor parti terte, si nu pot fi considerati raspunzatori pentru niciun fel de daune 
directe, indirecte, subsecvente, speciale sau altele, rezultate din interceptarea de catre parti terte a, sau 
accesul la date indiferent de orice natura in afara retelei Proprietarilor. 

Responsabilitate 



Informatiile continute pe acest site pot contine inadvertente tehnice si erori tipografice. Toate 
informatiile puse la dispozitie pe acest site sunt oferite fara niciun fel de garantii, explicite sau implicite 
din partea Proprietarilor. 

Proprietarii exclud orice raspundere catre dumneavoastra, in masura in care acest lucru este permis de 
lege (si daca o astfel de raspundere apare din contract, prejudiciu sau altele) rezultata din utilizarea 
acestui site. 

Legea in vigoare 

Contractul prin care utilizati acest site se considera ca a fost facut in statul Florida, Statele Unite ale 
Americii si constructia, valabilitatea si performanta a acestor termeni si conditii de utilizare sunt 
reglementate in toate privintele de Legea Statelor Unite ale Americii si instantele din Florida vor avea 
jurisdictie exclusiva cu privire la orice litigiu intre dumneavoastra si Proprietari cu privire la utilizarea 
acestui site. 

Acesti Termeni si Conditii sunt pentru uz general de site-ul si serviciile noastre. Alti Termeni si Conditii se 
pot aplica si vor fi folositi ca referite atunci cand este cazul. 


