TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ului
getsponsoredbyrom.com
si de ACORDARE PACHETE SUPORT ROM BUZZ
Prezentele Termeni si Conditii (“Termeni si Conditii”) guverneaza raporturile dintre Societatea KANDIA
DULCE S.A (“Societatea”) si persoanele care utilizeaza (“Utilizatorul”) website-ul
www.getsponsoredbyrom.com(”Website-ul”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul
website-ului (“Serviciile”).
Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și
regulamentelor aplicabile.
Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați cunoștință că
orice alte acorduri între dumneavoastră și noi sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de
utilizare.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări
ale website-ului www.getsponsoredbyrom.com fără o notificare în prealabil.
Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor
prevederi. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati
aceasta pagina a website-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Conditiile de Utilizare
actualizate.

CONTEXT
Pericolul răspândirii coronavirusului a determinat incepand cu aprilie 2020 anularea a numeroase
evenimente culturale şi sportive atat pe teritoriul Romaniei, cat si la nivel international. Astfel, compania
KANDIA DULCE S.A vrea sa ii sustina pe organizatorii de evenimente in anumite limite si conditii, dupa
cum urmeaza: oferirea a 9 pachete de suport “ROM-BUZZ” pentru promovarea evenimentelor anulate
in perioada aprilie-decembrie 2020.
Campania este deschisa organzatorilor oricarui eveniment ce ar fi trebuit sa aiba loc in perioada apriliedecembrie 2020, indiferent de locul de desfasurare, atata timp cat indeplineste conditiile minime
descrise mai jos.
Pachetele se ofera in limita stocului disponibil si a numarului maxim afisat pe website-ul
getsponsoredbyrom.com (respectiv maxim 9 pachete, adica maxim 3 de fiecare tip disponibil pe site)
Campania de aplicare pentru pachetele de suport “ROM-BUZZ” se desfasoara in perioada 8 septembrie
– 13 octombrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei.
Prin accesarea website-ului getsponsoredbyrom.com, reprezentantii evenimentelor au posibilitatea de a
opta pentru unul dintre pachetele de suport furnizate de catre Societate pentru promovarea
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evenimentelor anulate in anul 2020 datorita epidemiei de CO-VID 19. Pachetul de sprijin se va acorda in
baza unei baze contractuale separate.

PACHETELE DE SUPORT “ROM-BUZZ”
Cele 3 tipuri de pachete de suport prezentate prin intermediul site-ului getsponsoredbyrom.com sunt
valabile exclusiv in perioada perioada 8 septembrie – 13 octombrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei.
Pachetele de sponsorizare oferite organizatorilor evenimentelor anulate sunt:
Pachetul 1 – The big BUZZ coverage
Acest pachet consta in:
• 500 ROM Buzz
• 5-15 autocolante (pentru o suprafata de pana la 20 m2)
• 3 postere ROM Buzz 70x100 cm
• 5 postari pe paginile ROM de social media
Cantitate disponibila: 3 pachete.
Pachetul 2 – The big BUZZ Waferization
Acest pachet consta in:
• 750 ROM Buzz
• 3-5 autocolante (pentru o suprafata de pana la 10 m2)
• 2 postere ROM Buzz 70x100 cm
• 3 postari pe paginile ROM de social media
Cantitate disponibila: 3 pachete.
Pachetul 3 – The big BUZZ Exchange
Acest pachet consta in:
• Pana la 1000 ROM Buzz
• Costum de hostesa ROM Buzz
• Un poster ROM Buzz 70x100 cm
• O postare pe paginile ROM de social media
Cantitate disponibila: 3 pachete.

MODALITATEA DE ACORDARE A PACHETELOR
Toate solicitarile pentru pachetele de suport venite prin intermediul formularului existent pe site-ul
getsponsoredbyrom.com vor fi preluate si analizate in baza disponibilitatii resurselor echipei noastre.
Solicitarile primite intr-o zi, vor fi supuse procesului de validare in urmatoarea zi lucratoare.
Utilizatorul a carui solicitare nu a fost aprobata, nu va primi un raspuns oficial din partea noastra pe
adresa de email oferita in momentul trimiterii solicitarii.
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Utilizatorul a carui solicitare a fost aprobata, va primi un email de confirmare si termenii in care se va
acorda pachetul de sponsorizare pentru care a optat, conform cu conditiile de eligibilitate descrise in
urmatorea sectiune. Pachetul de suport se va acorda in baza unei baze contractuale separate.
Pentru a fi considerata ferma, o solicitare trebuie confirmata in scris de catre utilizator dupa primirea
tuturor detaliilor necesare acordarii pachetului de suport, in maxim 5 zile lucratoare.
Pachetele vor fi acordate in ordinea “primul venit, primul servit”, atat timp cat solicitantul indeplineste
conditiile de eligibilitate.

CONDITII DE ELIGIBILITATE
Pentru a beneficia de unul dintre pachetele de suport ROM BUZZ, utilizatorul care face cererea prin
intermediul formularului de pe site-ul getsponsoredbyrom.com trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
- Sa dovedesca ca este reprezentantul legal al unui eveniment ce trebuia sa aiba loc in perioada
aprilie - decembrie 2020 ce a fost anulat datorita dispozitiilor legale ce reglementeaza lupta
impotriva virusului CO-VID 19
- Sa isi dea acordul pentru asocierea oficiala a numelui evenimentului anulat pe care il reprezinta
cu cel al napolitanei ROM BUZZ

APLICAREA PENTRU PACHETELE DE SUPORT ROM BUZZ
Pentru a trimite o solicitare de folosire a serviciilor puse la dispozitie prin intermediul site-ului
getsponsoredbyrom.com, utilizatorul trebuie sa completeze formularul de contact existent in site cu:
•
Nume
•
Adresa de e-mail
•
Evenimentul pe care il reprezinta + data acestuia de desfasurare
•
Mesajul – care sa contina: pachetul de sponsorizare pentru care utilizatorul vrea sa opteze +
motivul pentru care isi doreste aceasta sponsorizare
Pentru fiecare cerere de pachet de suport sunt necesare informatii lamuritoare cu privire la contextul si
motivatiile solicitarii inaintate.

PROPRIETATEA CONTINUTULUI
Website-ul si toate elementele in legatura cu acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile
("Continut") sunt proprietatea KANDIA DULCE S.A, protejate prin dreptul de autor (copyright) asupra
acestora, cu sediul in Bucureşti Sectorul 5, Sos. VIILOR, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub J40/538/1991, cod unic de inregistrare 401703. (
“KANDIA DULCE S.A“ sau “noi”) sau al altor terti cu toate drepturile rezervate, cu exceptia cazului in care
nu este altfel specificat. Orice Continut care consta intr-o marca, logo, sau marca de serviciu reprezinta
marca inregistrata si neinregistrata a KANDIA DULCE S.A sau a altora.
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Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut, cu exceptia celor prevazute in Conditiile de Utilizare, fara
permisiunea in scris a proprietarului Continutului.
Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil
scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei KANDIA DULCE S.A,
aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat
și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest
tip.

UTILIZAREA SITE-ULUI
Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui
website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea website-ului getsponsoredbyrom.com implică
acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a websiteului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
Se acorda permisiunea de a utiliza website-ul in urmatoarele conditii:
•

•

•

•

puteti descarca Continutul, insa doar pentru folosul personal si ne-comercial si cu conditia de a
va conforma cu informatiile referitoare la dreptul de autor (copyright) si alte drepturi de
proprietate intelectuala cuprinse in Continut;
nu aveti permisiunea sa distribuiti, sa modificati, sa copiati (cu exceptia celor mai sus
mentionate), sa transmiteti, sa expuneti, sa refolositi, sa reproduceti, sa publicati, sa autorizati,
sa acordati o licenta de folosire, sa creati lucrari derivate din, sau sa transferati, sa vindeti sau sa
folositi Continutul in alt mod, fara acordul nostru in scris;
este interzis sa folositi website-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are
caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen,
scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate
constitui sau incuraja un comportament ce va putea da nastere unei infractiuni, sau ar putea
conduce la raspundere civila, sau ar incalca in alt mod legea.
este interzis sa utilizati website-ul in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu
caracter comercial.

Prin accesarea website-ului, utilizatorul are posibilitatea de a opta pentru unul dintre pachetele de
suport furnizate de catre Societate pentru promovarea evenimentelor anulate in anul 2020 datorita
epidemiei de CO-VID 19.
Cele 3 pachete de sponsorizare prezentate prin intermediul site-ului getsponsoredbyrom.com sunt
valabile exclusiv in perioada 8 septembrie – 13 octombrie 2020, ora 23:59, ora Romaniei.

CONFIDENTIALITATE
In privinta prelucrarii datelor dumneavostra cu caracter personal in contextul interactionarii cu acest
website, va rugam sa consultati Politica privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele
prelucrate prin intermediul website-ului, disponibila pe website: getsponsoredbyrom.com
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Orice date cu caracter personal precum: numele si/sau adresa de e-mail furnizate prin intermediul
formularului de contact de pe website vor fi folosite in conformitate cu Politica privind protectia datelor
(accesul se face prin site).
Orice alte comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest site , precum intrebari, comentarii,
sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de
proprietate intelectuala determinate.
In cazul solicitarilor care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate mai sus, datele personale vor fi
sterse intr-un interval de 30 de zile de la data primirii mesajului prin intermediul formularului de contact
existent in site.
In cazul solicitarilor validate, perioada de retentie a datelor cu caracter personal este de maximum 3
luni.

LIPSA GARANTIILOR
Intreg continutul acestui website poate fi modificat si va este oferit "ca atare" fara a se oferi nicio
garantie de niciun fel, fie aceasta expresa sau implicita.
KANDIA DULCE S.A nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube
apărute prin folosirea serviciilor accesate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele
menționate de societate.
Pentru a obține acces la website si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia
trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot
accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție
tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer
și un modem sau alt echipament de acces.
KANDIA DULCE S.A nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei
dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul "vizitator" al website-ului se înțelege orice
persoană care va accesa website-ul. Prin termenul "utilizator" al website-ului se înțelege orice "vizitator"
care se înregistrează ca și "utilizator" prin completarea unui formular de înregistrare si accepta termenii
si conditiile din aceasta sectiune. Utilizatorul trebuie sa verifice la momentul fiecarei accesari a websiteului termenii si conditiile de utilizare. In caz de omisiune a efectuarii unei analize a termenilor si
conditiilor, in prealabil, prin inregistrarea ca utilizator se considera acceptate termenii si conditiile
(inclusiv a oricaror actualizari ale acestora).

EXONERAREA DE RASPUNDERE
Utilizarea acestui website reprezinta manifestarea de vointa a utilizatorului, KANDIA DULCE S.A si
societatile sale afiliate, functionarii, directorii, agentii sau orice alta parte implicata in furnizarea
serviciilor prin intermediul website-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de
orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau. KANDIA
DULCE S.A nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru nicio dauna sau virusi care
ar putea sa va infecteze computerul sau alte echipamente de acces, in urma accesarii sau utilizarii
acestui site sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe acest
website.
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KANDIA DULCE S.A nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale,
speciale, inclusiv, si fara a se limita la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilități de
folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă KANDIA DULCE S.Aa fost
informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
• utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului
• acces neautorizat, deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
• declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
• orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

LINK-URI PE SITE-URILE UNEI TERTE PARTI
Website-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat
Societatea. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta. KANDIA
DULCE S.A nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate
sau securitate si de functionalitatea acestor website-uri.
Fara a se limita la cele mai sus mentionate, KANDIA DULCE S.A isi declina in mod special orice
raspundere daca aceste website-uri:
• Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
• Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
• Nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;
• Nu ofera o securitate adecvata;
• Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv sau
• Sunt licentioase sau calomnioase.
De asemenea, KANDIA DULCE S.A nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute
pe astfel de site-uri. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumati personal
riscul, fara a exista in acest sens permisiunea. KANDIA DULCE S.A
Utilizati acest website pe propria responsabilitate, nici compania KANDIA DULCE S.A, nici sucursalele,
afiliatii, directorii sau managerii, nici agentii sai sau tertii implicati in crearea, producerea sau livrarea
site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau
alte daune legate de utilizarea acestui site sau a continutului, indiferent daca se realizeaza pe baza unui
contract, responsabilitate stricta sau alta modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor
astfel de daune.

LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE
Aceste Conditii de Utilizare a termenilor si conditiilor si utilizarea website-ului sunt guvernate de legile
din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor
disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de
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Utilizare si/sau Continutul website-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau
acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

DIVERSE
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va
afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Odată cu accesarea si utilizarea acestui website, plasarea unei cereri de pachet de suport, acceptati fără
obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, utilizatorul isi asuma în totalitate drepturile și obligațiile ce
decurg din accesarea website-ului getsponsoredbyrom.com, inclusiv a celor ce decurg din serviciile puse
la dispozitie prin intermediul acestuia.
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