
Termeni și condiții 
 
 
Înainte de a accesa jocul „Sărmanul Dionis” ( „Jocul”), vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile 
de utilizare. Prin înregistrarea în Joc vă dați în mod explicit acordul că veți respecta regulile și normele 
de conduită.  
 

1) Materialele din joc se află sub protecția drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate 
intelectuală deținute de Asociația pentru Antreprenoriat Social „Plus Unu” („Asociația”) sau de 
către alte părți care au acordat Asociației drept de utilizare. Ca atare, materialele din joc nu pot 
fi copiate, reproduse, încărcate, distribuite sau prelucrate în alt mod decât este permis în 
interiorul jocului. Pentru orice alt tip de utilizare este necesar acordul scris al Asociației. Acest 
acord poate fi obținut printr-o cerere transmisă la adresa contact@socialplusunu.ro. 
 

2) Jocul poate fi accesat prin crearea un cont de utilizator („Contul”). Prin crearea contului de 
utilizator sunteți de acord să furnizați datele care vi se cer în procesul de înregistrare. Aceste 
date trebuie să fie corecte, valide și complete și să reflecte identitatea dumneavoastră reală. 
Sunt interzise declarațiile false în legătură cu identitatea de jucător sau substituirea identității 
de jucător cu identitatea unei alte persoane.  
 

3) Este interzis să distribuiți datele de acces ale contului dumneavoastră unei alte persoane. 
Aceasta însemnă că trebuie să păstrați confidențialitatea asupra parolei și datelor de acces. 
Asociația nu este răspunzătoare pentru daunele produse prin accesarea neautorizată a 
conturilor de joc. Jucătorului îi revine răspunderea pentru acțiunile derulate prin contul său, 
indiferent de cine a realizat acele acțiuni. 
 

4) Informațiile personale transmise în cadrul jocului vor fi gestionate în acord cu Politica de 
confidențialitate. 
 

5) Jucătorul deține responsabilitatea pentru echipamentul și programele cu care accesează Jocul, 
precum și pentru consecințele legate de accesarea de pe dispozitive necorespunzătoare sau 
neconforme.  
 

6) Jocul este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. Persoanele care au vârsta mai 
mică de 14 ani pot accesa jocul cu acordul unui adult și sub supervizarea acestuia.    
 

7) Asociația poate șterge, la liberă discreție și fără aviz prealabil, conturile acelor Jucători care 
adoptă un comportament ofensator sau ilegal, care încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală, care nu respectă normele generale de conduită și care aduc vătămări materiale 
sau simbolice Asociației sau unei alte entități fizice sau juridice. În cazul sesizării unor acte 
ilegale, Asociația este îndreptățită să acționeze și să anunțe organele competente.  
 

8) Jocul poate conține legături către alte site-uri. Astfel de site-uri sunt oferite doar pentru 
conveniență, iar accesarea lor se face pe răspunderea Jucătorului. Asociația își declină 
răspunderea pentru conținutul unor astfel de site-uri.  
 

9) Prin acceptarea acestor „Termeni și condiții” sunteți de acord, ca în limita permisă de lege, să 
despăgubiți Asociația sau alte persoane fizice sau juridice dacă acțiunile ce derivă din încălcarea 
de către dumneavoastră a acestor „Termeni și condiții” produce pagube materiale sau de altă 
natură.    



 
10) Asociația nu oferă garanții aferente corectitudinii și siguranței Jocului. Asociația nu garantează 

că materialele vor fi lipsite de erori, că funcționarea va fi neîntreruptă sau că defectele vor fi 
corectate. Asociația nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi sau daune produse de 
accesarea și utilizarea Jocului.   
 

11) Asociația își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza „Termenii și condițiile” de utilizare a 
Jocului. Jucătorii vor fi înștiințați de modificările aduse printr-un e-mail transmis la adresa 
furnizată în formularul de înregistrare. Condițiile astfel revizuite sunt obligatorii și intră în 
vigoare imediat ce au fost publicate.  

 
12) Acești „Termeni și Condiții” sunt guvernați, interpretați și aplicați în conformitate cu legile din 

România. 
 

13) Dacă nu sunteți de acord cu unul dintre acești „Termeni și condiții”, nu duceți mai departe 
procesul de înregistrare sau nu mai utilizați acest Joc. Aveți dreptul de a solicita ștergea contului 
printr-un e-mail transmis la adresa contact@socialplusunu.ro. 
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