TERMENI SI CONDITII WEBSITE magiadeacasa.cora.ro
1.

Informatii generale

magiadeacasa.cora.ro este un subdomeniu al www.cora.ro, al carui administrator si titular
este Romania Hypermarche S.A. (persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti,
Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, Sector 3,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/38/2002, cod unic de inregistrare
(CUI): RO14374293, avand contul IBAN: RO29RZBR0000060003048969 deschis la Raiffeisen
Bank – SMB - denumita „Cora”).
Date unde Romania Hypermarche S.A poate fi contactat efectiv si in mod direct:
-

2.

Telefon: 0374 400 100;
Program: 10:00 – 18:30;
Email: info@cora.ro;

Despre website-ul magiadeacasa.cora.ro („Website-ul”)

Pe magiadeacasa.cora.ro este prezentata Campania „Magia de acasa” (denumita in
continuare “Campania”), organizata de Cora conform Regulamentului Oficial al Campaniei,
disponibil aici (“Regulamentul Oficial al Campaniei”).
Website-ul isi propune sa ofere utilizatorilor/vizitatorilor informatii corecte si actualizate cu
privire la Campanie. Totodata, conform Regulamentului Oficial al Campaniei, pe acest Website
se deruleaza etape ale Campaniei vizand interactiunea cu participantii in Campanie si
inscrierea in Campanie.
Prin accesarea si utilizarea Website-ului, utilizatorii accepta prezentii Termeni de utilizare ai
Website-ului.
Acest Website nu este un magazin de tip marketplace sau magazin online.
Prezentii Termeni nu se confunda cu termenii si conditiile Campaniei. Termenii si conditiile
Campaniei sunt prevazuti exclusiv in Regulamentul Oficial al Campaniei.
Cora va putea modifica unilateral, in orice moment si fara nicio notificare prealabila a
utilizatorilor: continutul, forma de prezentare si/sau structura Website-ului. Modificarile pot
fi operate inclusiv pentru a asigura conformarea cu modificarile legislative. Modificarea nu va
afecta drepturile participantilor in Campanie.
Cora va actiona cu diligenta pentru a asigura ca Website-ul prezinta informatii actualizate. Cu
toate acestea, Cora nu garanteaza asupra actualitatii si acuratetei informatiilor prezentate pe
Website in orice moment. De asemenea, Cora nu garanteaza ca Website-ul nu va contine
uneori erori sau perioade de nefunctionare, insa va incerca in mod rezonabil sa remedieze
aceste erori/perioade in scurt timp pentru a permite o informare corecta a utilizatorilor
Website-ului si o experienta utila in vizitarea/utilizarea Website-ului.

Cora isi declina in mod expres prin prezentul document orice raspundere pentru eventuale
prejudicii suferite de utilizatori prin luarea oricaror decizii bazate pe oricare informatie
furnizata prin intermediul Website-ului si Cora nu raspunde sub nicio forma si in nicio
circumstanta pentru astfel de prejudicii.
In cazul in care utilizatorii intentioneaza sa faca o alegere fundamentata privind participarea
la Campanie si/sau au intrebari privind Campania, recomandam ferm acestora sa contacteze
sursele prezentate in mod expres pe Website, pentru clarificarea acestor aspecte.
Cora nu garanteaza in niciun fel calitatea Website-ului din punct de vedere tehnic si/sau
functional, si nici lipsa virusilor care ar putea exista pe Website, date fiind caracteristicile
mediului online. Astfel, Cora nu va putea fi tinuta raspunzatoare in niciun fel pentru niciun fel
de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din
disfunctionalitati/nefunctionarea corespunzatoare, integrala sau partiala a/unor portiuni ale
Website-ului.
3.

Drepturi privind continutul de pe Website

Continutul si design-ul Website-ului, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari
stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut
multimedia de pe Website, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum si alte
materialele de pe Website (ex. materiale foto-video, informatiile despre serviciile si produsele
Cora), apartin Cora si/sau colaboratorilor sai, si sunt protejate de legislatia privind
proprietatea intelectuala, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in
mod direct sau indirect (prin cesiuni, licente de utilizare si/sau publicare).
Este interzisa in mod expres orice incalcare sau incercare de/participarea la orice act de
incalcare a drepturilor asupra Website-ului/materialelor de pe Website, incluzand fara a se
limita la, copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, comercializarea, transferul catre
terti, inchirierea, imprumutul, comunicarea, copierea, modificarea, afisarea, transmiterea in
orice forma a continutului si/sau graficii Website-ului, crearea unor materiale derivate
folosind continutul si/sau forma Website-ului, includerea oricarui continut in orice alt context
decat cel original intentionat de Cora, indepartarea oricarui insemn care semnifica dreptul [de
autor] al Cora/colaboratorilor, sub sanctiunile prevazute de lege. Orice exceptie necesita
acordul prealabil scris al Cora.
Cora este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala asupra marcilor si bazelor de date
prezentate/prezente pe Website, precum si asupra operelor prezentate pe Website (ex.
poze/fotografii/prezentari). Pentru anumite portiuni ale Website-ului (materiale scrise de alti
autori), Cora are dreptul de a distribui o copie pe Internet prin intermediul Website-ului.
Utilizatorii sunt obligati sa respecte drepturile Cora si ale altor terti si sa nu le aduca nicio
atingere. Utilizatorii care doresc sa utilizeze in orice fel (e.g. reproduca)
informatiile/materialele de pe Website trebuie sa contacteze in prealabil in scris Cora pentru
detalii si, dupa caz, obtinere acord.
In mod special, materialele foto-video disponibile pe Website nu pot fi sub nicio forma
reproduse/reutilizate/copiate/preluate de catre utilizatori. Atentionam asupra faptului ca

astfel de materiale foto-video contin in cele mai multe cazuri date cu caracter personal,
inclusiv ale unor persoane terte; utilizarea/procesarea acestora este riguros si strict
reglementata de legislatie, incalcarea drepturilor titularilor (inclusiv a persoanelor vizate)
constituind incalcarea legislatiei relevante, care poate fi aspru sanctionata.
Utilizarea oricarui/oricarei logo/embleme/antet/marci a/al Cora (inclusiv numele/marcii Cora
in asociere cu denumirile marcilor promovate de Cora sau distinct fata de acestea) nu este
permisa
fara
acordul
prealabil
expres
scris
al
Cora,
in/pe
niciun
material/document/website/media.
Punerea in aplicare a (hyper)link-urilor catre acest Website (sau orice sub-pagina a acestuia)
necesita acordul scris, prealabil si expres al Cora. Utilizarea oricaror informatii de pe acest
Website in alte scopuri decat cele declarate, in special in scopuri comerciale, tendentioase,
neconcurentiale sau umoristice, este strict interzisa si poate face obiectul consecintelor legale,
inclusiv penale.
4.

Protectia datelor cu caracter personal si cookies

Cora prelucreaza datele cu caracter personal aferent Campaniei conform detaliilor din
sectiunea Prelucrarea datelor personale.
Politica de cookies este disponibila la magiadeacasa.cora.ro/politica-cookies.html.
5.

Link-uri catre alte Website-uri

Website-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte website-uri pentru utilizarea carora
se vor aplica politicile de utilizare ale respectivelor website-uri, astfel cum sunt acestea
specificate pe site-urile respective, Cora nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio
obligatie pentru continutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de
link-uri in Website este facuta numai pentru oferirea de suport/ajutor/recomandari
utilizatorului si nu implica garantarea/sprijinirea de catre Cora a materialului disponibil pe sau
prin aceste website-uri, si nici vreo asociere cu administratorii/operatorii lor. Utilizatorul va
accesa astfel de website-uri terte si le va folosi, inclusiv va folosi produsele si serviciile
disponibile pe aceste website-uri, exclusiv pe propriul risc.
6.

Contact

Ne puteti contacta la datele indicate in sectiunea Informatii generale.
La adresa de contact utilizatorii pot raporta si cazuri in care:
- pe Website au fost publicate, direct sau indirect, opere protejate de dreptul de
autor/drepturi de proprietate intelectuala, fara sa existe in acest sens un acord in partea
titularului drepturilor de autor/drepturilor;
- exista date cu privire comiterea unor infractiuni/incalcari de catre unul dintre utilizatori sau
alte cazuri cu privire la incalcarea legii pe acest Website sau in legatura cu acesta.
7.

Lege aplicabila

Acesti Termeni sunt guvernati de legea romana. Orice disputa privind continutul sau
aplicabilitatea Termenilor va fi solutionata pe cale amiabila. In imposibilitatea solutionarii pe
cale amiabila, in cel mult 30 (treizeci) de zile de la semnalarea disputei de catre oricare parte,
oricare parte se poate adresa instantei de judecata competente de la sediul Cora.
8.

Forta majora

Cora si/sau afiliatii nu pot fi facuti responsabili pentru nicio intarziere sau eroare rezultand
direct sau indirect de cauze care nu depinde de vointa Cora. Aceasta exonerare include, dar
nu se limiteaza la: erorile de functionare, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa
functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Cora,
erorile de operare, precum si cazurile de forta majora stipulate de legislatia in vigoare.

