Termeni si conditii de utilizare a site-ului https://www.winwinstudio.ro/

1. Definitii
Cu ajutorul termenilor “vizitator”, “utilizator” facem referire la toate persoanele care acceseaza
acest website, indiferent de motiv sau scop.
Prin sintagmele “termeni si conditii”, “regulament”, “termeni” etc. facem referire la acest
document care prezinta detaliat termenii si conditiile de utilizare a website-ului
https://www.winwinstudio.ro/.
Site-ul colecteaza unele “date personale”, care sunt definite de informatiile pe care le colectam
de la utilizatori in scopuri de marketing, pentru a-i tine la curent cu noutatile pe care le punem la
dispozitia lor, dar si pentru a monitoriza si a realiza statistici cu privire la modul de folosire al
website-ului si al interactiunilor vizitatorilor cu acesta, in vederea imbunatatirii constante a
experientei de utilizare. Aceste informatii pot sa includa nume, adresa, numar de telefon, adresa
de e-mail etc.
2. Despre acceptarea termenilor si conditiilor
In momentul in care un utilizator alege sa vizioneze si sa foloseasca prezentul website, are
obligatia de a citi si de a lua la cunostinta termenii si conditiile din cadrul acestui document.
Fiecare accesare si utilizare a website-ului https://www.winwinstudio.ro/ presupune acceptarea
tuturor clauzelor prezentate in cadrul acestui document denumit “Termeni si conditii”.
Prin accesarea si utilizarea site-ului utilizatorii isi ofera expres consimtamantul in ceea ce
priveste acceptarea si respectarea termenilor si conditiilor. In caz de dezacord, indiferent de
motiv, va rugam sa nu utilizati si sa parasiti acest website, daca nu acceptati fara vreo limitare
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului https://www.winwinstudio.ro/.
3. Continutul site-ului, modificari asupra acestuia si drepturi asociate
Datele si informatiile prezentate in cadrul website-ului au un rol pur informativ. Continutul
prezinta informatii de interes general cu privire la ofertele de munca, opinii generale oferite de
WinWinStudio, ale partenerilor si colaboratorilor acestuia.
Continutul poate fi modificat, completat, eliminat sau inlocuit in orice moment de catre
WinWinStudio, daca acest lucru este necesar, fara a fi necesara vreo notificare prealabila oferita
utilizatorilor.
Intregul continut al website-ului se afla in proprietatea MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. si este
aparat de reglementarile legale cu privire la protectia drepturilor de autor. Utilizarea in scopuri
comerciale, preluarea sau reproducerea continutului website-ului fara acordul scris explicit al
proprietarului este pedepsita in conformitate cu legislatia in vigoare.

Utilizarea site-ului si a continutului in vederea distribuirii, modificarii, reproducerii, refolosirii,
publicarii sau in scopuri comerciale este strict interzisa, fara un acord explicit obtinut in prealabil
in scris din partea MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. .
4. Acces la website si alte informatii
Pentru a putea beneficia de ofertele prezentate in cadrul site-ului aveti obligatia de a ne furniza
date reale, complete si exacte, in conformitate cu cerintele formularelor specifice incluse in
website-ul https://www.winwinstudio.ro/ in acest sens. In cazul in care veti furniza informatii
incomplete sau care nu sunt conforme cu realitatea, WinWin Studio va fi pus in imposibilitatea
de a va oferi detalii si informatii suplimentare in legatura cu ofertele de job-uri prezentate pe site.
MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. isi rezerva dreptul de a restrictiona sau suspenda accesul
anumitor utilizatori la site-ul https://www.winwinstudio.ro/ sau la sectiuni specifice ale acestuia,
fara o notificare prealabila si fara motivarea acestor actiuni.
5. Terte parti si legaturi catre site-urile acestora
In cadrul website-ului https://www.winwinstudio.ro/ pot sa existe link-uri catre site-uri terte.
Proprietarii acestor website-uri poarta in intregime raspunderea pentru acestea; MISTIQUE
LAND DECOR S.R.L. nu este raspunzator si nu are niciun control asupra continutului sau
politicii de confidentialitate si securitate ale acestor site-uri terte. Nu ne asumam
responsabilitatea pentru prejudicii si pagube cauzate sau despre care se presupune ca ar fi cauzate
prin accesarea link-urilor si legaturilor catre terte parti, resurse sau site-uri.
6. Despre raspundere, declinarea si limitarea acesteia
Raspunderea pentru accesarea si utilizarea website-ului https://www.winwinstudio.ro/ este in
totalitate si in exclusivitate a utilizatorului. MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. nu se face
responsabil pentru daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, care isi pot face
aparitia ca urmare a utilizarii site-ului, a informatiilor si serviciilor prezentate in cadrul acestuia
sau ca urmare a nefunctionarii site-ului.
Informatiile prezentate si intregul continut prezentat pe https://www.winwinstudio.ro/ au un rol
pur informativ si pot fi modificate, actualizate, inlocuite sau eliminate de catre administratori
fara o notificare prealabila.
7. Tentative de frauda
Orice tentativa de accesare a datelor cu caracter personal furnizate de catre utilizatori sau a
oricaror altor date specifice bazei de date a site-ului, orice incercare de modificare a continutului
site-ului sau de afectare a functionalitatii acestuia prin diverse tehnici vor fi considerate fraude
sau tentative de fraudare. Pe cale de consecinta, asemenea masuri vor conduce la inceperea
cercetarilor din punct de vedere penal, pentru a identifica si pedepsi conform legislatiei in
vigoare autorul sau autorii acestor fapte.

8. Confidentialitatea datelor
Informatiile si datele cu caracter personal oferite de utilizatori prin incarcarea lor in formulare de
contact, prin email, telefonic sau prin alte metode, vor fi utilizate in conformitate cu Politica de
Confidentialitate.
Website-ul https://www.winwinstudio.ro/ utilizeaza cookie-uri. Mai multe informatii despre
tipurile de cookies folosite, maniera si scopul in care sunt utilizate pot fi obtinute prin accesarea
paginii Politica cookies.
9. Litigii
Website-ul https://www.winwinstudio.ro/ functioneaza si activeaza in conformitate cu legislatia
romaneasca. In cazul aparitiei eventualelor litigii, fie cu privire la prezentele clauze in legatura
cu termenii si conditiile de utilizare, fie in situatia in care aceste clauze reprezinta elemente
relevante, iar solutionarea cazului nu poate fi realizata pe cale amiabila, partile vor trebui sa se
adreseze instantelor judecatoresti competente, in asa fel incat litigiile sa poata fi solutionate
conform cu prevederile legislatiei Statului Roman in vigoare.

