Traducere din limba engleză

NOTIFICARE JURIDICĂ
Bine ați venit la www.mybicflex.com!
Sperăm că veți găsi site-ul nostru util, instructiv și amuzant. Vă rugăm să ne vizitați adesea și să le
spuneți prietenilor dumneavoastră despre noi. Tot ce vă cerem în schimb este să vă supuneți
Termenilor și Condițiilor care urmează. Vă rugăm să le citiți cu atenția, deoarece atunci când folosiți
site-ul nostru sunteți în mod automat de acord cu ele.
Vă mulțumim pentru vizită!

REGULI GENERALE DE UTILIZARE
Accesarea și utilizarea site-ului www.mybicflex.com fac obiectul termenilor și condițiilor stabilite în
prezentul document și al tuturor legilor aplicabile. Grupul BIC ("BIC") poate revizui acești termeni și
aceste condiții din când în când, prin actualizarea acestei postări.
Întregul conținut (imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, design-uri, nume de produse) al
www.mybicflex.com intră sub incidența legii privind drepturile de autor și nu poate fi distribuit,
descărcat, republicat, reprodus, transmis, executat, afișat sau folosit în alt mod, cu excepția celor
prevăzute în prezentul document, prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără
permisiunea expresă, scrisă, a companiei BIC.
BIC va depune eforturi rezonabile de a include informații exacte și actualizate pe acest site, însă nu
oferă nicio garanție și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea acestor informații. Toți
utilizatorii sunt de acord că accesarea și utilizarea www.mybicflex.com și a conținutului acestuia se
fac pe propriul lor risc. Nici BIC și nici vreuna dintre părțile implicare în crearea, producția sau
prezentarea acestui site nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe, accidentale, apărute
ca și consecință, indirecte sau punitive care decurg din accesarea, de către dumneavoastră, din
utilizarea sau din incapacitatea dumneavoastră de a utiliza acest site sau din orice erori sau omisiuni
din conținutul acestuia.
BIC nu va oferi nicio garanție și nu va face nicio declarație referitoare la vreun site non-BIC pe care lați putea accesa. BIC depune toate eforturile de a se conecta doar cu site-uri care împărtășesc
standardele noastre ridicate. Totuși, BIC nu deține controlul asupra link-urilor făcute de terți către
site-urile BIC. Când accesați un site non-BIC, trebuie să înțelegeți că acesta este independent de BIC.
BIC nu poate monitoriza și nici revizui conținutul tuturor site-urilor și nu își asumă nicio
responsabilitate sau obligație care decurge din conținutul unor astfel de pagini care nu aparțin siteurilor BIC. Mai mult, BIC nu recunoaște și nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul sau
utilizarea site-ului unei terțe părți care conține link-uri către www.mybicflex.com. Nu deținem niciun
control asupra practicilor de confidențialitate ale site-urilor care conțin link-uri ce trimit la acest site.
Trebuie să revedeți declarația de confidențialitate BIC și politica de confidențialitate a oricărui site
care trimite link la acest site. Este la latitudinea fiecărui utilizator să își ia precauțiile necesare pentru
a se asigura că utilizarea internetului este lipsită de materiale ofensatoare. Accesarea link-urilor către
orice pagini care nu aparțin acestui site se face pe propriul dumneavoastră risc.
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Prin accesarea www.mybicflex.com fiecare utilizator este, de asemenea, de acord să nu posteze și să
nu transmită niciun fel de materiale ofensatoare, dăunătoare, ilegale, amenințătoare, calomnioase,
defăimătoare, obscene, abuzive, care instigatoare la ură, incitatoare, discriminatoare, pornografice
sau profanatoare sau orice material care ar puntea constitui sau încuraja un comportament de
natură să fie considerat infracțiune, să dea naștere unei răspunderi civile sau să încalce legea în alt
fel. BIC își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră potrivite în cazurile în care site-urile
BIC sunt utilizate pentru diseminarea unor astfel de materiale..
Vă rugăm să țineți cont că toate mărcile comerciale, logo-urile, numele de produse, indiferent dacă
apar sau nu în format mare sau cu simbolurile mărcilor comerciale, sunt mărci comerciale ale BIC, ale
afiliaților săi, ale sucursalelor și companiilor sale asociate sau ale licențiatorilor sau partenerilor săi în
societăți joint-venture. Distribuția, descărcarea, editarea, modificarea, reutilizarea, reproducerea,
republicarea, transmiterea, execuția, afișarea sau alte utilizări ale acestor mărci comerciale sau ale
oricăror alte materiale, altfel decât în maniera permisă conform prezentului document , sunt
interzise în mod expres și pot constitui încălcări ale legii drepturilor de autor, ale legii calomniei sau
defăimării, ale legii confidențialității și publicității și ale reglementărilor și regulamentelor referitoare
la comunicații. În plus, vă rugăm să țineți cont că BIC își protejează în mod activ și agresiv drepturile
de proprietate intelectuală în măsura maximă permisă de lege.
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Găzduirea site-ului:
Acest site este găzduit pe Microsoft Azure Cloud. Din punct de vedere geografic, este situat în
centrul de găzduire Microsoft Azure din Olanda. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați
http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/
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