Termeni de utilizare suplimentari Business Catalyst
Ultima actualizare la 18 iunie 2014. Această versiune o înlocuiește în întregime pe cea din 17 februarie 2012.
Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor Business Catalyst se supune acestor Termeni Suplimentari care
completează și sunt incluși în Termenii de utilizare a Adobe.com („Termenii de utilizare”) disponibili la adresa
http://www.adobe.com/go/terms_ro. Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în conținutul prezentului
document vor avea înțelesul atribuit lor în definițiile din Termenii de utilizare.
1. Descrierea Serviciilor.
1.1 Oferim acces la anumite servicii, caracteristici, aplicații și instrumente legate de găzduirea de site-uri web și a
altor soluții web. În funcție de planul pe care îl achiziționați, Serviciile pot include, fără însă a se limita la
funcționalitatea de înregistrare, funcționalitatea de achiziții, livrarea de campanii de e-mail marketing, analize
web, managementul relațiilor cu clienții, raportare și servicii de sistem nume de domeniu. Unele Servicii se pot
supune unor termeni și condiții suplimentare. În plus, anumite Servicii opționale suplimentare pot fi puse la
dispoziție pentru o taxă prin intermediul unei piețe de desfacere, după achiziționarea planului dumneavoastră.
1.2 Putem: (a) să refuzăm să oferim Serviciile oricărei persoane; (b) să stabilim care Servicii sunt disponibile
pentru revânzare de către Parteneri; și (c) să oferim anumite Servicii pentru revânzare doar de către Partenerii
selectați.
2. Definiții.
2.1 „Participant” înseamnă o persoană care interacționează cu Serviciile ca urmare a relației sau conexiunii
respectivei părți cu dumneavoastră. Dacă sunteți Proprietarul unui Site (astfel cum este definit mai jos), un
Utilizator Final este o persoană care utilizează site-ul dumneavoastră web, care este găzduit prin intermediul
Serviciilor. Dacă sunteți Partener (astfel cum este definit mai jos), un Utilizator Final înseamnă: (i) Clientul
dumneavoastră (astfel cum este definit mai jos); și (ii) persoanele care utilizează site-ul web al clientului
dumneavoastră, care este găzduit prin intermediul Serviciilor.
2.2 „Informații” înseamnă informațiile identificabile personal. „Informațiile Utilizatorului Final” înseamnă
informațiile identificabile personal ale unui Utilizator Final.
2.3 „Partener” este termenul pe care îl utilizăm pentru a ne referi la dumneavoastră dacă ați primit permisiunea
noastră să revindeți Serviciile către terțe părți. Ne referim la fiecare astfel de terță parte ca fiind un „Client” al
dumneavoastră.
2.4 „Proprietar al site-ului” este termenul pe care îl utilizăm pentru a ne referi la dumneavoastră dacă utilizați
Serviciile în nume propriu.
3. Respectarea acestui Contract.
Fiecare site web pentru care furnizăm Serviciile pe seama dumneavoastră (inclusiv, dacă sunteți Partener, siteurile web ale Clienților dumneavoastră) trebuie să conțină un link clar și vizibil la termenii de utilizare și politica
de confidențialitate, în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile.
4. Obligațiile Partenerului.
Dacă sunteți Partener, sunteți de acord cu următoarele obligații suplimentare:
4.1 Dacă vă notificăm că un site web găzduit prin intermediul Serviciilor pe seama Clientului dumneavoastră
poate conține un conținut care încalcă drepturile de autor ale unei terțe părți, veți colabora cu Clientul
dumneavoastră astfel încât, în termen de 5 zile de la primirea notificării respective: (a) să eliminați conținutul de

pe site-ul web și să ne transmiteți o confirmare scrisă a acestei eliminări; sau (b) să ne trimiteți o întâmpinare
scrisă la notificare. Putem elimina conținutul în cazul în care nu primim confirmarea sau întâmpinarea la
notificare în interiorul perioadei de 5 zile.
4.2 Aveți responsabilitatea de a asigura respectarea de către Client a tuturor legilor aplicabile în legătură cu
utilizarea Serviciilor de către acesta.
4.3 Veți obține toate autorizațiile de la Utilizatorii Finali necesare pentru furnizarea Serviciilor de către noi și
pentru accesarea și procesarea Informațiilor Utilizatorului Final.
4.4 Acordul dumneavoastră cu fiecare Client ne dă dreptul de a accesa, utiliza, elimina sau șterge conținutul,
astfel cum se prevede în prezentul Contract. În orice astfel de acord, nu trebuie să identificați Adobe după nume;
puteți face referire la Adobe ca fiind furnizorul dumneavoastră de servicii.
4.5 Veți promova Serviciile. Cu toate acestea, nu suntem obligați să vă oferim o licență neexclusivă de utilizare a
materialelor care pot fi utilizate sub o altă marcă pentru susținerea acestor eforturi de marketing.
5. Respectarea Legii aplicabile de către dumneavoastră.
Trebuie să respectați toate legile și reglementările aplicabile locale, de stat, federale și internaționale cu privire la
utilizarea și, în cazul în care sunteți Partener, revânzarea Serviciilor. Legea aplicabilă poate include legile care
reglementează colectarea, utilizarea, divulgarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal; reclama pentru
produse și servicii; trimiterea de mesaje comerciale e-mail, mesaje text și alte comunicări; precum și exportul și
importul. Dacă sunteți Partener, aveți responsabilitatea și de a asigura respectarea de către clienții Utilizatorilor
dumneavoastră finali a tuturor legilor aplicabile în legătură cu utilizarea Serviciilor de către aceștia.
6. Mesaje comerciale și Spam.
Nu veți utiliza direct sau indirect Serviciile și nu veți permite utilizarea Serviciilor pentru livrarea sau facilitarea
unor e-mailuri comerciale sau mesaje SMS nesolicitate. Nu aveți dreptul de a utiliza serviciile pentru trimiterea
de mesaje SMS comerciale.
7. Achiziții.
7.1 Utilizarea Serviciilor este condiționată de plata taxelor, care pot fi diferite în funcție de planul ales. Nu suntem
responsabili pentru incapacitatea de a colecta plățile de la Clienții dumneavoastră. Vom colecta taxele pentru
Servicii la data achiziției. Planul dumneavoastră de abonament va fi reînnoit automat până la momentul anulării.
Puteți anula abonamentul înainte de sfârșitul perioadei de abonament. Dacă anulați, veți avea acces la Servicii
până la sfârșitul perioadei de abonament. Nu vă oferim rambursări sau creditări pentru partea neutilizată din
abonament. Tarifele se pot modifica la finalul perioadei abonamentului dumneavoastră.
7.2 În cazul în care considerați că factura dumneavoastră este incorectă, trebuie să ne contactați în scris în
termen de 60 de zile de la data facturii în cauză pentru a primi o ajustare sau o creditare, la discreția noastră.
8. Conturi contraveniente.
8.1 Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice site-uri web sau alte caracteristici de servicii întreținute în legătură
cu Serviciile dacă taxele aferente sunt restante de peste 30 de zile. Taxele restante fac obiectul unei dobânzi de
1,0% pe lună la soldul datorat și neplătit, sau la valoarea maximă permisă de lege, dacă aceasta este mai mică,
plus toate cheltuielile de colectare. Putem retrage orice taxe aplicabile (inclusiv taxele restante) de pe cartea
dumneavoastră de credit.
8.2 Putem impune o taxă de reconectare dacă utilizarea Serviciilor este reziliată sau suspendată și ulterior
solicitați reconectarea. Nu avem nicio obligație de a păstra conținutul dumneavoastră, iar conținutul și

Informațiile privind Utilizatorii Finali pot fi șterse definitiv dacă taxele aferente sunt restante de 30 (treizeci) de
zile sau mai mult.
8.3 Dacă primiți utilizarea gratuită a Serviciilor, puteți suspenda sau rezilia utilizarea în orice moment, iar noi
putem să ștergem conținutul dumneavoastră și Informațiile privind Utilizatorii Finali asociate cu utilizarea în
cauză.
9. Comisioane.
Anumiți Parteneri sunt eligibili pentru primirea de comisioane, la o rată și în forma definită în termenii planului
selectat. Comisioanele se calculează la valoarea aplicabilă facturată la momentul plății facturii. Comisioanele în
numerar se plătesc la cerere prin intermediul Portalului pentru Parteneri atunci când valoarea acumulată
depășește 500 USD sau echivalentul în moneda locală, conform planului selectat. Comisioanele acumulate a
căror valoare este mai mică de 500 USD sunt pierdute în cazul rezilierii prezentului Contract din orice motiv, cu
excepția cazurilor de încălcare din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica procentul comisionului și
prețurile de listă în orice moment, dar aceste modificări nu vor afecta negativ calculul comisioanelor
dumneavoastră decât după 60 de zile de la notificarea acestor modificări.
10. Licența pentru utilizarea Serviciilor.
10.1 Proprietarul Site-ului. Dacă sunteți un Proprietar de Site, vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil,
revocabil pentru persoanele identificate la data achiziției de a accesa și utiliza Serviciile în scopul propriilor
scopuri de afaceri, cu condiția respectării acestor termeni de către dumneavoastră.
10.2 Partener. Dacă sunteți Partener, vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil, revocabil de a revinde
Serviciile pe care le achiziționați, cu condiția respectării acestor termeni de către dumneavoastră.
10.3 Agenție web. Dacă sunteți un Partener care deține sau deschide o afacere de servicii dedicată conceperii de
site-uri web, conceperii de experiențe utilizator sau optimizare motoare de căutare sau marketing, vă vom oferi
un site web gratuit pentru acest scop. Site-ul web gratuit trebuie utilizat exclusiv pentru promovarea
dumneavoastră sau a companiei dumneavoastră, precum și a serviciilor oferite de dumneavoastră sau de
compania dumneavoastră. Nu aveți dreptul:
(a) să utilizați site-ul web gratuit pentru o altă activitate decât activitatea dumneavoastră sau a companiei
dumneavoastră;
(b) să vindeți sau să promovați bunuri de orice fel pe site-ul web respectiv; sau
(c) să oferiți sau să vindeți site-ul web gratuit unei terțe părți.
10.4 Piața de desfacere. Atunci când achiziționați Servicii care sunt puse la dispoziție prin intermediul unei piețe
de desfacere, trebuie să autorizați instalarea și rularea Serviciilor pe site-ul dumneavoastră web pentru a putea
utiliza aceste Servicii. După autorizare, Serviciile vor fi instalate și puse la dispoziția dumneavoastră.
11. Limitări de Servicii și Taxe suplimentare.
11.1 Anumite Servicii pot avea limite, care se pot modifica periodic, la discreția sa. Putem să percepem taxe
suplimentare dacă depășiți aceste limite. Limitele Serviciului pot include (fără însă a se limita la): (a) numărul de
persoane asociate cu dumneavoastră care sunt autorizate să utilizeze Serviciile; (b) cantitatea de spațiu de
stocare pe disc, încărcare CPU și apeluri API disponibile pentru dumneavoastră; (c) cantitatea de trafic de intrare
către site-ul web al dumneavoastră sau al clientului dumneavoastră; (d) numărul de difuzări de e-mailuri de
marketing puteți angaja într-o lună, în numele dumneavoastră sau al unui client; și (e) numărul de mesaje SMS la
dispoziția dumneavoastră sau a unui client. Lipsa unei notificări din partea noastră cu privire la utilizarea
suplimentară nu va afecta responsabilitatea dumneavoastră de a plăti această utilizare.

11.2 Putem să aplicăm și să impunem limite privind velocitatea plăților (respectiv numărul de tranzacții pe o
anumită unitate de timp) și orice altă caracteristică a Serviciilor. Putem lua măsuri împotriva unui site web prin
includerea adresei IP a site-ului web pe lista neagră.
12. Difuzări prin e-mail.
Dacă un Serviciu include difuzări de e-mailuri de marketing, aceste difuzări vor fi realizate în orice moment în
ziua specificată pentru difuzările respective și poate dura până la 24 de ore până la livrare pornind de la începutul
difuzărilor. Mai mult, nu putem garanta livrarea acestor difuzări de către intermediari terțe părți. În cazul în care
un Serviciu include alerte în timp real, aceste alerte vor fi transmise imediat ce este posibil, dar nu putem garanta
livrarea acestora de către furnizorii și agregatorii terțe părți sau de alți intermediari.
13. Menținerea valabilității.
Următoarele secțiuni ale acestor Termeni suplimentari vor rămâne în vigoare după încetare: 5, 7, 8, 15 și 16. Nu
suntem răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru daune rezultate sau născute
din rezilierea contului și/sau accesului dumneavoastră la Servicii.
14. Filtrare.
În conformitate cu 47 U.S.C. Secțiunea 230(d) astfel cum a fost modificat, vă notificăm că există protecții de
control parental (de exemplu hardware pentru computer, software sau servicii de filtrare) disponibile în comerț
care vă pot ajuta să limitați accesul la materiale dăunătoare pentru minori. Informații de identificare a furnizorilor
actuali de astfel de protecții sunt disponibile pe cele două site-uri web GetNetWise (http://kids.getnetwise.org) și
OnGuard Online (http://onguardonline.gov). Vă rugăm să rețineți că Compania nu avizează niciunul dintre
produsele sau serviciile incluse pe acest site.
15. Observație pentru persoanele domiciliate în California.
În conformitate cu Secțiunea 1789.3 din Codul Civil din California, utilizatorii din California au dreptul la
următoarea observație privind drepturile consumatorului: Dacă aveți întrebări sau plângeri privind Site-ul, vă
rugăm să trimiteți un e-mail prin intermediul Portalului de asistență clienți al Adobe
https://www.adobe.com/go/support_contact_ro. Ne puteți contacta și în scris la 345 Park Avenue, San Jose,
CA 951102704 sau telefonic la 8008336687. Persoanele domiciliate în California pot contacta Unitatea de
Asistență pentru Plângeri din cadrul Diviziei de Servicii pentru Consumatori a Departamentului de Protecția
Consumatorilor din California prin poștă la 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 sau telefonic
la (916) 4451254 sau (800) 9525210.
16. Diverse.
Acest Contract nu creează și nu trebuie interpretat în sensul creării unei relații de parteneriat (în pofida utilizării
termenului „Partener” în acești Termeni suplimentari), de asociere în participațiune, de muncă, de agenție sau de
franciză între dumneavoastră și noi. Toate titlurile, legendele și titlurile secțiunilor din prezentul acord au fost
introduse doar pentru comoditate și nu definesc sau explică secțiunile sau prevederile acestora. Nu vom fi
responsabili pentru nerespectarea obligațiilor din cauze independente de voința noastră.
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