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Aviz juridic
Acest site este proprietatea S.C. HOCOLROM S.R.L.
Formatul şi conţinutul sunt proprietatea exclusivă a S.C. HOCOLROM S.R.L. autorizat să le utilizeze.
Prin urmare, orice utilizare totală sau parţială, copierea, reproducerea, publicarea, descărcarea, traducere,
ecran, transport sau de distribuţie a acestui site, în orice formă, fără permisiunea expresă a S.C.
HOCOLROM S.R.L. este interzisă, cu excepţia cazului permisă de legislaţia aplicabilă, şi excepţia utilizării
efectuate pentru nevoile de presă.
Limitarea răspunderii;
S.C. HOCOLROM S.R.L.nu garantează că informaţiile furnizate pe site-ul în orice moment să fie complete şi
actuale.
Informaţiile furnizate pe acest site de S.C. HOCOLROM S.R.L. singurul scop de a furniza informaţii
generale. Nici una din aceste informaţii pot avea nici o valoare contractuală.
Utilizarea de către utilizator a informaţiilor conţinute în acest site sunt responsabilitatea exclusivă a
utilizatorului.
S.C. HOCOLROM S.R.L.nu garanteaza ca site-ul este securizat si nu va avea componente dăunătoare, cum
ar fi viruşii.
Acest lucru se referă în special site-ul de activitate şi S.C. HOCOLROM S.R.L. informaţii care vizează la
nivel internaţional.
Prin urmare, nu poate include informaţii referitoare la produse sau servicii care nu sunt disponibile în ţara
de utilizator.
Nu poate include, de asemenea, informaţii referitoare la produse sau servicii care sunt disponibile în mod
legal în anumite condiţii, sau care sunt disponibile numai în anumite condiţii contractuale impuse de către
sau S.C. HOCOLROM S.R.L..
Site-ul este în mod normal, disponibil 24 de ore 7 zile 24 şi 7.
Cu toate acestea, S.C. HOCOLROM S.R.L. are dreptul, în orice moment şi fără preaviz, suspenda, întrerupe
sau anula accesul la toate sau o parte a site-ului, inclusiv probleme de calculator, probleme tehnice, de
întreţinere sau orice de forţă majoră.
S.C. HOCOLROM S.R.L. nu va fi răspunzator pentru orice utilizator sau orice terţă parte pentru orice daune
directe, indirecte, materiale sau consecutive suferite de sistemul de management de informaţii de utilizator
sau orice alt sistem sau care rezultă dintr-o imposibilitatea de a utiliza sau accesaţi site-ul.
Hyperlink-uri
Nici o parte terţă poate face link-uri către acest site, fără a fi obţinut în prealabil, în scris, autorizat de S.C.
HOCOLROM S.R.L..
S.C. HOCOLROM S.R.L. nu poate fi considerat responsabil pentru furnizarea de site-uri care fac obiectul
unui hyperlink la site-ul.
Protecţia datelor cu caracter personal.
Informaţiile vor fi furnizate de către utilizator vor fi considerate non-confidenţiale şi pot fi utilizate în mod
liber şi distribuite de către S.C. HOCOLROM S.R.L., în funcţie de legislaţia aplicabilă, inclusiv legislaţia
romană "Legea privind protecţia datelor" din 677/2001.
Utilizatorul este informat că are dreptul de a accesa, şterge şi corecta datele sale personale prin trimiterea
unui e-mail la webmaster.
Utilizatorul este informat că " cookies " poate fi utilizat.
Soluţionarea litigiilor şi legea aplicabilă
Site-ul este guvernat de legile din Republica România.
Orice diferend sau litigiu cu privire la acest site va fi de competenţa exclusivă a instanţelor de la Vălenii de
Munte judeţul Prahova, România.
Forţa executorie
Dispoziţiile din prezentul aviz juridic se consideră acceptată în totalitate de către toţi utilizatorii site-ului.
Acest lucru este menţionat pe pagina de start a site-ului.
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Site-ul web design
Design si dezvoltare: webmaster (at)hcr.ro
Această adresă de e-mail este protejată împotriva spamului.
Site-ul este construit în Joomla !
Documentaţile şi fotografile oferite pe site sunt proprietatea S.C. HOCOLROM S.R.L. şi pot fi utilizate doar
cu acordul scris al S.C. HOCOLROM S.R.L.
ACEASTA ESTE SITE-UL OFICIAL AL S.C. HOCOLROM S.R.L..
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