
 

Condiţii de utilizare pentru Secţiunea Exclusivă UTA 
 

1. Preambul  

Prezentele condiţii de utilizare completează, în versiunea lor în vigoare, Condiţiile Generale 

de Afaceri ale UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) şi reglementează accesul, 

precum şi utilizarea Secţiunii exclusive UTA şi elementele de conţinut puse la dispoziţie. 

 

2. Domeniul de aplicare /valabilitate  

Clienţii UTA se pot înregistra online la adresa www.uta.com pentru Secţiunea exclusivă. 

După înregistrarea corespunzătoare, datele de acces pentru secţiunea exclusivă ONLINE 

sunt transmise prin e-mail la adresa menţionată. Clientul se obligă astfel să comunice la 

înregistrare informaţii exacte şi complete şi să corecteze datele corespunzătoare, în 

măsura în care ar urma să survină modificări. Prin înregistrare, clientul îşi exprimă acordul cu 

privire la clauzele prezentului acord suplimentar. Această prevedere se aplică şi pentru toţi 

ceilalţi utilizatori pentru care administratorul de clienţi acordă drepturile de acces în mod 

direct la nivelul contului de client. 

 

3. Utilizarea secţiunii exclusive UTA şi garanţie  

Utilizarea secţiunii exclusive UTA se realizează pe propriul risc. UTA nu îşi asumă nicio 

garanţie pentru disponibilitatea permanentă a paginii de internet, precum şi a 

elementelor de conţinut ale acesteia. În special în cazul adaptărilor şi/sau al modificărilor, 

precum şi al măsurilor destinate prevenirii sau remedierii erorilor sau a problemelor de 

natură funcţională există posibilitatea ca sistemul să fie temporar inaccesibil. Pentru alte 

elemente de conţinut şi servicii asigurate de către întreprinderi terţe şi integrate, respectiv 

oferite în baza unui link, UTA nu îşi asumă nicio răspundere. UTA se rezumă la intermedierea 

accesului. În raport cu UTA nu sunt aplicabile drepturi sau obligaţii în baza operaţiunilor 

efectuate cu terţii. 

 

4. Răspundere şi despăgubire  

UTA nu îşi asumă nicio garanţie pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet 

sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie. Pretenţiile de răspundere împotriva UTA, cu 

referire la prejudiciile de natură materială sau imaterială, cauzate prin utilizarea sau 

neutilizarea informaţiilor puse la dispoziţie, respectiv prin utilizarea de informaţii eronate şi 

incomplete sunt excluse de principiu, în măsura în care nu există dovezi din care să rezulte 

o conduită intenţionată sau din culpă gravă în sarcina UTA. Toate ofertele sunt orientative 

şi nu generează obligaţii. UTA dispune în orice moment de dreptul de a modifica, a 

completa sau a elimina parţial sau complet conţinutul prezentului acord suplimentar, fără 

o notificare prealabilă. Prin utilizarea secţiunii exclusive UTA, clientul îşi exprimă acordul cu 

privire la modificări. În măsura în care sunt valorificate prestaţii efectuate de către 

întreprinderi terţe, UTA nu răspunde pentru disponibilitatea calitativă sau cantitativă a 

acestora. 

 

5. Drepturi de autor, de marcare şi utilizare  



 

UTA depune eforturi pentru a respecta în toate publicaţiile drepturile de autor cu privire la 

fotografiile, graficele, logourile şi textele utilizate. Toate mărcile şi caracteristicile de 

fabricaţie menţionate în secţiunea exclusivă UTA şi eventual protejate în beneficiul terţilor 

sunt supuse fără rezerve prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la aplicarea 

elementelor de evidenţiere, fiind supuse în mod suplimentar drepturilor de posesie ale 

proprietarilor înregistraţi în cauză. Copyright-ul pentru obiectele publicate, întocmite pe 

cont propriu de către UTA se menţin exclusiv la UTA. Nu este permisă o multiplicare sau o 

utilizare de fotografii, grafice, logouri şi texte în alte publicaţii electronice sau tipărite fără 

acordul expres din partea UTA. Prin înregistrarea pentru secţiunea exclusivă UTA se acordă 

clientului UTA dreptul simplu, netransmisibil şi neexclusiv de a valorifica serviciile şi 

elementele de conţinut ale secţiunii exclusive a UTA. Clientul UTA nu dobândeşte în mod 

suplimentar drepturi sau licenţe cu privire la elementele de conţinut. 

 

6. Protecţia datelor 

UTA are obligaţia de a gestiona toate datele personale în acord cu prevederile legale cu 

privire la protecţia datelor. Clientul UTA îşi exprimă acordul cu privire la stocarea şi 

prelucrarea datelor de utilizator, comunicate la înregistrare şi necesare pentru utilizarea 

secţiunii exclusive UTA pentru derularea operaţiunilor de utilizare, precum şi în scopuri 

statistice. 


