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TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU
UTILIZAREA SITE-ULUI *. dataservices.ro
Data ultimei actualizări: 17 noiembrie 2016
TERMENI ȘI DEFINIȚII

Client –
Vizitator Cumpărător –
Prestator Vânzător Utilizator –
Servicii –
Conținut –
Comanda –
Contract –
Document Informație –
Specificații Date personale –
Website –
INFORMAȚII DESPRE SITE
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INFORMAȚII DE CONTACT ADMINISTRATOR
Ispas Marius-Ioan
 Telefon /Fax: +40 (0)368-004-315
 Mobil:+40 (0)772-235-053 / +40 (0)745-371.365
 Email: info@dataservices.ro /ispas.marius@dataservices.ro
 Mesagerie Skype: mispas.ro.bv
 Punct de lucru: ITLC - Bd. Alexandru Vlahuță Nr.10, Pavilion A, Etaj 1, Birou
A8, Brașov 500387, Romania
 Orar Pct. de Lucru: L-V: 8-20, S: 12-18 . Va rog sa sunați înainte de a veni la
birou pentru ca uneori activitatea mea presupune sa mă deplasez la sediul
beneficiarilor.
 Adresa Web: https://www.dataservices.ro

1

Site-ul web dataservices.ro este proiectat, deținut si administrat de către
ISPAS MARIUS-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
cu sediul in Brașov, str. Zizinului nr.22, jud. Brașov, înregistrata la ONRC
Brașov sub nr.F8/861/2015 , având CUI 34725135, punct de lucru in Brașov,
str. Bd. Alexandru Vlahuțănr.10, pavilion A, etaj 1, birou A8, jud. Brașov.
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Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu acești Termeni si Condiții de
utilizare. Accesând si utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări, termenii si
condițiile de utilizare prezentate in continuare.
Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Termenii si Condițiile
acestui Site, va rugam sa părăsiți acest Site.
ACURATEȚEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIEI

Au fost depuse eforturi considerabile pentru a va transmite informații exacte
si actualizate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea nu pot garanta
ca paginile site-ului nu conțin erori. ISPAS MARIUS-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ nu poate fi învinuita sau făcută responsabila pentru nici un fel
de daune produse utilizatorului site-ului. Orice utilizator care dorește sa
beneficieze de serviciile oferite de prestator este rugat sa se informeze
personal cu privire la serviciul solicitat. Pentru aceasta va sunt la dispoziție
datele de contact din preambulul acestui document.
PRETURI
Preturile afișate pe site sunt in EUR. ISPAS MARIUS-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ nu este plătitoare de TVA in Romania (verifica C.U.I. 34725135)
Clienții din UE (mai puțin Romania) pot fi subiectul taxării inverse conform
legislației Europene in vigoare. Exclusiv pentru livrarea de servicii in spațiul
Intracomunitar Ispas Marius-Ioan P.F.A. este înregistrată in scop de TVA
având cod de TVA (VAT ID) RO 36094588 (verifica VIES)
Facturile pentru clienții din Romania se emit in RON la cursul BNR din ziua
emiterii si sunt transmise in format electronic, cu respectarea legislației in
vigoare.
Va rog sa rețineți ca preturile afișate pe site cu mențiunea preț de baza, preț
de plecare, tarif pe ora, tarif orar, preț pe ora, etc. sunt preturi in baza
cărora se calculează serviciile respective. Prețul contractului se stabilește
prin negociere directa in funcție de serviciile solicitate, de complexitatea si
volumul lucrărilor ce urmează a fi executate precum si de termenele de
livrare negociate.
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Contractul cadru si anexele pot fi vizualizate aici:
CONTRACT – CADRU DE FURNIZARE SERVICII INFORMATICE
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Intre prestator si beneficiar se va încheia un contract de prestări servicii care
va conține toate detaliile legate de serviciile contractate, soluția sau soluțiile
acceptate, termene de livrare, preț si modalitate de plata.
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Excepție de la prevederile de mai sus pot constitui serviciile si/sau produsele
cu preț fix pentru care se va emite document de plata conform cu legislația
romana in vigoare.
SCOPUL SITE-ULUI

NEANGAJAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Site-ul web dataservices.ro, layout-ul si conținutul acestuia precum si bazele
de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea ISPAS MARIUSIOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ si sunt protejate prin legislația romana
in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe.
In realizarea acestui site au fost folosite si elemente de grafica (imagini,
icons, etc.) oferite gratuit pe anumite platforme web. A fost respectata
condiția de licențiere gratuita prin atribuirea creditelor către aceste surse
prin plasarea in fiecare pagina a site-ului (secțiunea subsol) a numelui si a
URL-ului.
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In cazul in care aveți suspiciunea ca un anumit conținut va încalcă dreptul
dvs. de proprietate intelectuala sunteți rugat sa trimiteți un email la
info@dataservices.ro. Pentru a putea identifica problema vor fi luate in
seama numai mesajele care conțin explicit screenshot-uri din site cu
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In cadrul site-ului au fost folosite nume de companii, de produse sau de
servicii si nume de marca înregistrată cu scopul detalierii serviciilor si a
tehnologiei folosite de către prestator in desfășurarea activității, fără a face
reclama pentru companiile respective. Toate mărcile comerciale si mărcile
înregistrate enumerate in cadrul acestui site web aparțin proprietarilor
respectivi. ISPAS MARIUS-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu răspunde
si nu poate fi învinuita pentru utilizarea necorespunzătoare de către
utilizatori a numelor de marca înregistrată prin folosirea conținutului siteului.
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conținutul in cauza precum si copii ale dovezilor ca sunteți proprietarul de
drept al acelui conținut.
Reproducerea, retransmiterea, distribuirea, transferul, stocarea, vânzarea si
publicarea in orice forma sau mod a conținutului acestui site este interzisa
fără acceptul in prealabil, in forma scrisa sau electronica, din partea
proprietarului.
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

MODIFICĂRI ALE PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII
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REZOLVAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILĂ
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