Termeni și condiții platforma Agora Mediu
1. Politica platformei Agora Mediu
Serviciile oferite de platforma Agora Mediu pot fi utilizate de orice persoană („Utilizatorul”), în cazul în
care termenii de serviciu sunt respectați.
Avem dreptul de a dezactiva conturile sau a opri accesul atunci când activitățile desfășurate sunt
suspectate de a utiliza serviciul nostru pentru activități ilegale (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la,
adresarea de injurii, incitarea la ură, violență, război etc, promovarea pornografiei de orice fel,
promovarea corupției, promovarea discriminării de orice fel). Ar trebui să citești cu atenție acești
termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni") înainte de a utiliza acest site web și serviciile sale.
Utilizarea platforma Agora Mediu ("Agora Mediu") indică faptul că accepți acești termeni, indiferent
dacă alegi sau nu să te înregistrezi la noi. Dacă nu accepți acești termeni, nu utiliza platforma Agora
Mediu.
2. Drepturi de proprietate intelectuală asupra platformei
Denumirile, logo-ul, sloganul, simbolurile, textul, drepturile de autor asupra conținutului și designului şi
orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la
Agora Mediu sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a dezvoltatorilor platformei Agora sau după caz,
a persoanelor cu care Agora Mediu a înțeles să partajeze drepturi de autor asupra conținutului
platformei. În calitate de utilizator al platformei nu vei avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la
acestea.
Este interzisă orice utilizare a conținutului platformei Agora Mediu în alte scopuri decât cele permise
expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte
scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail
agoramediu@gmail.com.
3. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice
Colectăm doar cantitatea de date cu caracter personal necesare pentru activitatea desfășurată și în
raport de misiunea acestei platforme.
Prin utilizarea Platformei, în calitate de Utilizator înțelegi că poți transmite către Agora Mediu date cu
caracter personal. Aceste date urmează să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru
scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica de cookie, documente care completează
aceşti Termeni.
4. Securitate
Toate serviciile oferite de platformă sunt stocate la furnizori de servicii atent selecționați ce oferă gradul
necesar de securitate.
De asemenea au fost identificate măsurile necesare de protecție împotriva virușilor, spam-ului, toate
conexiunile fiind asigurate prin HTTPS, fiind protejate prin encripție SSL.
5. Garanții
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După o verificare prealabilă, informațiile postate pe platforma Agora Mediu sunt furnizate ca atare.
Totuși, eroarea fiind umană, ne poți sesiza eventuale erori la agoramediu@gmail.com.
Prin profilul platformei noastre care implică selectare, colectarea și prelucrarea de informații despre
strategii/planuri/programe încărcate pe site-urile ministerelor și altor autorități naționale. Prin urmare,
nu suntem responsabili dacă informațiile preluate de pe aceste site-uri și puse la dispoziție platforma
Agora Mediu nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul informativ de pe acest site este furnizat
numai pentru informații generale și nu ar trebui să fie invocat sau utilizat ca bază unică pentru luarea
deciziilor fără consultarea unor surse de informații primare, mai precise, mai complete sau mai prompte.
Orice încredere în materialul de pe acest site este pe propriul risc.
De asemenea, raportat la profilul platformei noastre anumite secțiuni referitoare la
strategii/planuri/programe disponibile pe platforma Agora Mediu pot include materiale de la terți sau te
vor direcționa direct pe site-urile acestora.
Linkurile de la terți de pe acest site te pot direcționa către site-uri terțe care nu sunt afiliate la noi. Nu
suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau acuratețea și nu garantăm și nu
vom avea nicio răspundere sau responsabilitate pentru niciun fel de materiale sau site-uri web terțe sau
pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale terților.
Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu sau daune legate de utilizarea de resurse, conținut sau
orice alte elemente în legătură cu orice site-uri terțe. Te rugăm să examinezi cu atenție politicile și
practicile terților. Nu vom răspunde cu privire la reclamațiile, pretențiile, preocupările sau întrebările
referitoare la serviciile sau produsele terților.
Această platformă poate conține anumite informații istorice. Informațiile istorice, în mod necesar, nu
sunt curente și sunt prevăzute doar pentru referință/model. Ne rezervăm dreptul de a modifica
conținutul acestui site în orice moment, dar nu avem obligația de a actualiza orice informații de pe site-ul
nostru. Ești de acord că este responsabilitatea ta să monitorizezi modificările site-ului nostru.
Nu garantăm, nu declarăm sau garantăm că utilizarea serviciilor noastre de încercare va fi neîntreruptă,
oportună, sigură sau fără erori.
Ești acord că, din când în când, putem elimina anumite secțiuni menționate pe site pentru perioade
nedeterminate de timp, modificările putând apărea în orice moment, fără a fi înștiințat.
6. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor
Prezentul Contract este supus legii române.
Agora Mediu și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea
să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente conform legii.
Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul
link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO
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