
TERMENI SI CONDITII 

Website-ul www.ldsromania.ro este administrat de catre SC LDS SRL, cu sediul în Andrasesti, 

Str. Prof. Nuta Alecu, nr. 48, judet Ialomita, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Slobozia,nr. J21/20/2014, având CUI 32721684. 

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare: 

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul 

www.ldsromania.ro. Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse următoarelor reguli, în 

termenii și condițiile de mai jos 

1. ACCES: 

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile 

online oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este 

permisă 

Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare”, fără a se oferi nicio 

garanţie de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită 

La accesarea site-ului va rugam sa bifati acordul pentru prelucrarea datelor personale 

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor servicii mai bune de navigare si 

adaptate nevoilor si interesului fiecaruia .Cookie-urile nu solicita informatii cu caracter personal 

si nu identifica personal utilizatori de internet. 

Pentru a vă oferi cea mai bună experienţă,  website-ul nostru funcţionează optim având cookies 

activate. Acestea ne permit să vă recunoaştem în momentul în care vă reîntoarceţi pe site, să 

indentificăm şi să rezolvăm erorile – oferindu-vă o experienţă mai personală, într-un timp foarte 

scurt. Datele suplimentare sunt stocate numai cu acordul dumneavoastră, ca de exemplu 

momentul în care oferiţi informaţii prin crearea unui cont de utilizator 

2. LIMITAREA RASPUNDERII 

Daca se considera ca orice material pus la dispozitie pe site, postat de LDS SRL , de catre terti 

sau utilizatori, violeaza drepturile de autor sau orice alte legi in vigoare, este necesara semnalarea 

acestei situatii la adresa office@ldsromania.ro înțelege orice „vizitator” care completează în 

calitate de „utilizator” un formular de contact. 

LDS SRL isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile şi politicile in orice moment fara a 

anunta in prealabil, prin urmare sunteti rugat sa revedeti in mod regulat aceasta sectiune pentru a 

fi la curent cu modificarile aduse. 

3. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 

Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut al site-ului, incluzând fără 

limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animaţiile, elementele video, sunet etc., 

formulare ataşate şi alte elemente similare (Conţinutul), aparţin în exclusivitate LDS SRL 

3.CONFIDENTIALITATE 

LDS SRL nu va colecta automat nicio informaţie sau date care permit identificarea persoanelor 

fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică – „Date 

Personale”) prin intermediul site-ului, în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în 

mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi 

considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră 
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personale să fie folosite de LDS SRL în conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 

(GDPR) 

In cazul in care decideti sa solicitati stergerea datelor dvs. colectate prin intermediul site-ului, va 

rugam sa transmiteti solicitarea prin email la adresa office@ldsromania.ro si aceasta solicitare va 

fi luata in considerare in cel mai scurt timp. 

4..DEONTOLOGIE PROFESIONALA 

Pentru sectiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale specialistilor, clientilor sau comentarii ale 

cititorilor, raspunderea asupra continutului opiniilor revine in intregime autorilor acestora. 

LDS SRL isi rezerva dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si 

conditiilor de utilizare sau pe care le considera daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, 

partenerilor sau tertilor 

Avand in vedere impactul mesajelor postate public LDS SRL isi rezerva dreptul de a rezilia pe 

loc si fara nici o avertizare prealabila orice contract in situatia in care cealalta parte posteaza 

informatii jignitoare , denigratoare ,discriminatoare , xenofobe,etc. si orice alte mesaje care 

afecteaza imaginea si demnitatea persoanelor fizice sau companiilor pe orice platform sau 

retea.In cazul in care rezilierea contractului sa produs din oricare din motivele enumerate mai sus 

LDS SRL nu va fi responsabila financiar sau contractual.In plus ne rezervam dreptul de a seziza 

autoritatile competente si a actiona in instanta vinovati ,pentru recuperarea prejudiciului de 

imagine cauzat. 

6. DISPOZITII FINALE 

Dispozițiile prezentului termeni și condiții sunt aplicabile in momentul accesarii acestui Site. 

Prevederile cu privire la aspectele care nu sunt incluse sau reglementate în mod special în 

prezentul termeni și condiții, vor fi guvernate de prevederile Contractului de Prestari Servicii 

incheiat cu clientii nostri. 

Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți vizitatorii si viitorii clienti ai noștri! 

SC LDS SRL 

Email: office@ldsromania.ro 

 


