CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/
în vigoare de la data de 27 Noiembrie 2019
Bine ați venit pe acest site dedicat concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy
România 2019 ce aparține mărcii L’ORÉAL PROFESSIONNEL (denumit în continuare ”Site-ul”).
Vă invităm să citiți cu atenție prezentele Condiții de utilizare care reglementează navigarea pe acest
site. Utilizând site-ul, acceptați fără rezerve aceste Condiții de utilizare.
Pentru orice cereri privind utilizarea site-ului din partea dumneavoastră, puteți să ne contactați la
următoarea adresă : colourtrophy@loreal.com
MENȚIUNI LEGALE
URL Site: http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/
Contact : e-mail : colourtrophy@loreal.com – Numărul de telefon : 021.204.00.00
Directorul Publicației : MARIANA VAMĂ - DIRECTOR OF EDUCATION PROFESSIONAL
DEVELOPMENT L’ORÉAL ROMANIA & REPUBLIC OF MOLDOVA
Editor: L’Oréal România SRL, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/6064/1997, având codul unic de înregistrare 9638038, având numărul de notificare 331 în
registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care
acționează pentru Divizia sa de Produse Profesionale din România (denumită în continuare «
Societatea editoare » sau « noi »).
Gazdă site : SC SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul în Otopeni, str Lucian Blaga 21, ILFOV
şi cu adresa de corespondenţă Soş Nicolae Titulescu 1, bloc A7, sc C, ap 77, sector 1, Bucureşti,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/3601/2017, având Cod Unic de Înregistrare
RO37922816 şi contul IBAN RO80 RZBR 0000 0600 1962 0889, deschis la Raiffeisen Bank,
Agenţia Brătianu, reprezentată prin Gabriel Nedelea în calitate Director General.
1. ACCESUL PE SITE
Pentru a accesa și utiliza acest site, trebuie să fiți major. Dacă sunteți minor, este necesară autorizarea
prealabilă a părinților dumneavoastră.
Cheltuielile de acces și de utilizare a rețelei de telecomunicație rămân în sarcina utilizatorului.
Deși facem eforturi să menținem site-ul accesibil în orice moment, nu vă putem garanta acest acces
în orice circumstanță (mentenanță, actualizare, eveniment de forță majoră sau alt motiv în afara
controlului nostru).
De altfel, va amintim că Internetul nu permite garantarea securității, disponibilității și integrității
datelor. În consecință, nu putem fi responsabili în caz de întârziere, eroare sau omitere privind
conținutul site-ului și utilizarea care ar putea fi făcută de oricine, precum și în caz de întrerupere sau
de indisponibilitate a serviciului sau elementelor în afara controlului nostru și a daunelor care pot fi
suportate de mediul dumneavoastră tehnic și mai ales de calculatoarele dumneavoastră, software,
echipamente rețea și orice material utilizat pentru a accesa sau utiliza site-ul.
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2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
a. Site-ul
Site-ul și fiecare din elementele care îl compun (cum ar fi mărcile, imaginile, textele, video-urile etc.)
sunt protejate cu titlu de proprietate intelectuală. Din acest motiv și fără nicio stipulare expresă inclusă
în prezentul document, nu vă acordăm niciun alt drept în afara dreptului de a consulta site-ul pentru
utilizarea strict personală și privată. Orice utilizare, reproducere sau reprezentare a site-ului (în
totalitate sau parțial) pe orice suport, în alte scopuri, și mai ales comerciale, este strict interzisă.
Putem să vă punem la dispoziția dumneavoastră pe acest site conținuturi pe care sunteți autorizați să
le descărcați (denumit/e în continuare ”Conținut descărcabil/ Conținuturi descărcabile”) și/sau
aplicații informatice pe care sunteți autorizați să le utilizați (denumită/e în continuare Aplicație/
Aplicații). Vă acordăm, numai pentru nevoile dumneavoastră personale și private, cu titlu de grație
și pe durata legală de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum este definită de
legislațiile române și străine și de convențiile internaționale, un drept neexclusiv și netransferabil de
utilizare a Conținutului care poate fi descărcat și/sau al Aplicațiilor. Orice reproducere, reprezentare
modificare sau distribuție a Conținutului descărcabil și/sau al Aplicațiilor este interzisă. Descărcând
sau utilizând aceste Conținuturi descărcabile și/sau Aplicațiile, vă angajați să le utilizați în
conformitate cu aceste Condiții de utilizare.
În cazul în care vă punem la dispoziția o aplicație ce permite retușarea unei imagini (mai ales cu
scopul de a testa în mod virtual un produs cosmetic) recunoașteți și acceptați că această Aplicație nu
poate fi utilizată decât pentru o utilizare pur privată și în conformitate cu destinația acesteia. Nu
sunteți autorizați să utilizați această Aplicație într-un mod ce ar putea aduce atingere onoarei,
reputației sau drepturilor unui terț, astfel cum se descrie mai jos.
b. Drepturile terților
Vă reamintim că trebuie în mod obligatoriu să obțineți/să cesionați toate autorizațiile și drepturile
necesare obținute de la persoanele îndreptățite în cauză pentru posibilele conținuturi pe care doriți să
le publicați pe site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală și/sau drepturile de proprietate
literară, artistică și/sau industrială precum și drepturile de personalitate (și în special dreptul la
imagine) pentru a putea exploata în mod liniștit aceste conținuturi. Cu titlu exemplificativ, va trebui
în mod imperativ să dețineți drepturile asupra conținuturilor (mai ales al fotografiilor) în care apar
elemente de arhitectură recente, creații publicitare sau creații vestimentare a căror marcă ar putea să
apară (sigle, logo-uri etc.).
c. Conținuturile Utilizatorilor
Putem să vă punem la dispoziție pe acest site un spațiu destinat colectării conținuturilor utilizatorilor,
de exemplu texte, fotografii, video, păreri etc. (denumite in continuare ”Conținuturile
Utilizatorilor”).
Publicând un conținut din partea Utilizatorului pe site, ne acordați prin prezentul document o licență
gratuită, irevocabilă, neexclusivă, mondială și pe toată durata drepturilor de proprietate intelectuală,
literară și artistică și/sau industrială și mai ales a dreptului de autor, astfel cum este definită de
legislațiile române și străine și de convențiile internaționale (inclusiv orice reglementări suplimentare
sau de modificare ulterioară), pentru a reproduce, reprezenta, utiliza, copia, modifica, adapta,
distribui, traduce, crea lucrări derivate, pentru a integra în alte lucrări, pentru a distribui acest conținut
al utilizatorului (în totalitate sau parțial).
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Această utilizare este autorizată în orice scopuri de comunicare internă sau externă, corporate sau
financiară, de publicitate, precum și în orice scopuri de relații publice și în scopuri istorice sau de
arhivă ale grupului L'ORÉAL, produselor sale și/sau mărcilor sale și mai ales pe următoarele
suporturi:
 Afișare în oricare format, în cantitate nelimitată,
 Presă, număr de apariții nelimitate,
 Editare, număr de publicații nelimitate, mai ales editare pentru comunicare internă, inclusiv
forța de vânzare și rețeaua de distribuție (saloane partenere, agenți etc.), evenimente, afișe
pentru congrese, saloane, standuri; comunicare între societăți, în presa profesională, pentru un
număr de apariții și/sau cantități nelimitate,
 Editare electronică, informatică, numerică, multimedia, Internet și Intranet, orice site-uri
 pe orice alt suport de publicitate (mai ales prin publicitate la locul de vânzare și în cadrul
produselor marca Grupului L'ORÉAL)
(denumite în continuare ”Suport (Suporturi”).
Vă informăm că aceste rețele de socializare sunt platforme ce aparțin terților și în consecință difuzarea
și utilizarea Conținutului utilizatorului pe aceste rețele de socializare sunt guvernate de condițiile de
utilizare stabilite de acești terți. Sunteți responsabili pentru orice reclamație din partea terților privind
utilizarea conținutului în conformitate cu condițiile de utilizare stabilite de rețelele de socializare.
De altfel, vă amintim mai ales că orice conținut poate fi reperat pe un motor de căutare și, prin urmare,
poate fi consultat de un public în afara publicului site-ului.
Această autorizare este acordată cu titlu de grație.
Conținuturile utilizatorilor pe care le publicați pe acest site țin de alegerea dumneavoastră și de
răspunderea dumneavoastră exclusivă. Totuși, vă amintim că aceste Conținuturi ale utilizatorilor nu
vor trebui să fie contrare legislației în vigoare, bunelor moravuri și principiilor menționate în cadrul
prezentului document. Cu acest titlu, ne rezervăm dreptul de a retrage în orice moment orice Conținut
al utilizatorului care nu respectă prezentele Condiții de utilizare și mai ales Cod de bună conduită.
De altfel, dacă accesați un conținut creat de un alt utilizator, trebuie să respectați drepturile acestui
utilizator și mai ales să nu reproduceți sau să difuzați acest conținut publicat pe alte suporturi fără
acordul prealabil al utilizatorului în cauză.
3. COD DE BUNĂ CONDUITĂ
Apărăm valorile de toleranță și respectul pentru ceilalți.
Din acest motiv, utilizând acest site, nu aveți dreptul:
 să vehiculați propuneri rasiste, violente, xenofobe, malițioase, obscene sau ilicite;
 să difuzați un conținut prejudiciabil, defăimător, neautorizat, malițios, ce aduce atingere vieții
private sau drepturilor de imagine, ce incită la violență, la ură rasială sau etnică;
 să utilizați site-ul pentru a face politică, propagandă sau prozelitism;
 să publicați conținuturi publicitare sau promoționale pentru produse și/sau servicii concurente
cu marca/mărcile prezentată/prezentate pe site;
 să deturnați site-ul de scopul acestuia, mai ales utilizându-l ca un spațiu de întâlnire;
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 să difuzați informații care permit în mod direct sau indirect identificarea nominală și precisă
a unei persoane fizice, fără acordul expres și prealabil, cum ar fi în special numele de familie,
adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 să difuzați informații sau conținuturi care pot leza sensibilitatea tinerilor;
 să intimidați sau să hărțuiți pe alții;
 să desfășurați activități ilegale, mai ales care aduc atingere titularilor de drepturi privind
software-le, mărcile, fotografiile, imaginile, textele, video-urilor etc.;
 să difuzați conținuturi (mai ales fotografii și video) în care sunt reprezentați minorii.
Vă invităm să ne semnalați orice conținut pe care îl considerați că aduce atingere principiilor
enumerate mai sus.
4. INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN CADRUL ACEST SITE
a. Dispoziții generale
Facem eforturi să vă furnizăm informații exacte și actualizate. Totuși, transmiterile de date și de
informații pe Internet beneficiază numai de o fiabilitate tehnică relativă și nu putem să vă garantăm
exactitatea tuturor informațiilor care figurează pe acest site.
De altfel, va amintim că pot apărea inexactități sau omisiuni în informațiile disponibile pe acest site
mai ales din cauza terților.
b. Informații privind produsele și serviciile
Produsele și serviciile care vă sunt prezentate pe acest site nu constituie o ofertă de vânzare ci o
prezentare generală a gamei de produse și de servicii pe care o distribuim în țara în care este difuzat
acest site.

d. Link-urile hipertext
Link-urile hipertext create pe acest site pot să vă conducă către site-uri de internet editate de terți, al
cărui conținut nu îl cunoaștem. În consecință și măsura în care aceste link-uri hipertext au fost incluse
pe acest site numai pentru a vă facilita navigarea dumneavoastră pe Internet, consultarea site-urilor
terților va ține de alegerea și de răspunderea dumneavoastră exclusivă.
5. DATELE CU CARACTER PERSONAL
Putem să colectăm datele dumneavoastră personale mai ales (i) atunci când vă înscrieți la un serviciu
(ii) descărcați un conținut care poate fi descărcat (iii) utilizați o rubrică și/sau un instrument de
diagnostic, (iv) vă înscrieți la un concurs, (v) ne trimiteți un e-mail (vi) răspundeți la un sondaj sau la
un studiu.
Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă
invităm să consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
6. COOKIES
Cookie-urile sunt fișierele mici care sunt depozitate pe calculatorul dumneavoastră în momentul
navigării dumneavoastră pe un site de internet (cum ar fi de exemplu paginile pe care le-ați consultat,
data și ora consultării etc.) și care vor putea fi citite în momentul vizitelor dumneavoastră chiar pe
acest site de Internet.
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Pentru mai multe informații privind utilizarea cookies-urilor pe site, vă invităm să consultați
informațiile din centrul de administrare a preferințelor disponibil în website și prin intermediul
bannerului referitor la cookies.
7. MODIFICAREA SITE-ULUI ȘI A CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
Putem să modificăm conținuturile și informațiile incluse pe acest site precum și prezentele condiții
de utilizare, mai ales cu scopul de a respecta orice legislație nouă și/sau reglementare aplicabilă și/sau
pentru a îmbunătăți site-ul. Orice modificare va fi integrată în aceste Condiții de utilizare.
8. SITE
Site-ul a fost dezvoltat pentru societatea organizatoare de SC SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul
în Otopeni, str Lucian Blaga 21, ILFOV şi cu adresa de corespondenţă Soş Nicolae Titulescu 1, bloc
A7, sc C, ap 77, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/3601/2017, având
Cod Unic de Înregistrare RO37922816 şi contul IBAN RO80 RZBR 0000 0600 1962 0889, deschis
la Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu, reprezentată prin Gabriel Nedelea în calitate Director General.
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