
Politica de utilizare acceptabilă

Acest document stabilește câteva modalități de utilizare acceptabilă și
inacceptabilă a Serviciilor. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Nerespectarea
prevederilor acestei Politici poate atrage suspendarea sau blocarea accesului
dvs. la Servicii.

Prezenta Politică face parte din Contractul dintre noi și dvs. Termenii cu
majusculă folosiți și nedefiniți, au semnificația prevăzută în cadrul Condițiilor
generale de utilizare. Rețineți că, dacă utilizați Serviciile în calitate de Utilizator Final,
Clientul nostru poate avea propriile sale politici și reguli cu privire la utilizarea Serviciilor.

Atunci când utilizați Serviciile, trebuie:
– să respectați termenii Contractului, care includ această Politică de utilizare acceptabilă;
– să respectați prevederile legale aplicabile, în special cele cu privire la proprietatea intelectuală
și protecția datelor cu caracter personal;
– să vă asigurați că dețineți toate drepturile necesare pentru a încărca și distribui Datele dvs.
(de ex.: asigurați-vă că ați obținut acordul clientului dvs. de a utiliza Serviciile în legătură cu
datele sale);
– să păstrați confidențialitatea datelor dvs. de logare (e-mailul și parola) și să depuneți un efort
rezonabil pentru a preveni accesul oricărei alte persoane la contul dvs.;
– să ne aduceți la cunoștință de îndată dacă ați observat sau suspectați o încercare
neautorizată de acces la contul dvs., o breșă de securitate, o pierdere sau un furt de date ori
dacă datele dvs. de logare au fost dezvăluite în mod neautorizat;

Atunci când utilizați Serviciile, trebuie să nu:
– permiteți utilizarea contului dvs. de către o altă persoană;
– sondați, scanați sau testați vulnerabilitatea sistemelor noastre;
– încărcați malware sau să întreprindeți acțiuni care ar putea funcționarea normală a Serviciilor
(de ex.: atacuri DDoS);
– trimiteți mesaje publicitare sau promoționale sau orice tip de comunicări nesolicitate,
neautorizate sau de tip spam;
– încălcați sau eludați orice măsură de securitate sau autentificare;
– accesați, modificați sau utilizați zone sau părți nedestinate publicului ale Serviciilor sau zone
comune ale Serviciilor la care nu ați fost invitat;
– încărcați sau transferați prin intermediul Serviciilor, fișiere, software sau link-uri care conțin
sau redirecționează către un virus, troian, vierme sau altă componentă dăunătoare sau o



tehnologie care accesează sau descarcă ilegal conținutul sau informațiile stocate în cadrul
Serviciilor sau pe hardware-ul nostru sau al oricărui terț;
– încercați să copiați, modificați, decompilați, dezactivați, traduceți sau perturbați funcțiile,
funcționalitatea, integritatea sau performanța Serviciilor ori să aplicați procedee de inginerie
inversă asupra acestora;
– încercați să eludați limitele spațiului de stocare;
– încărcați sau distribuiți date care încalcă, în orice mod, legea sau drepturile de proprietate
intelectuală a altor persoane;
– încurajați sau sprijiniți alte persoane în comportamentele care încalcă prezenta Politică.

Avem încredere că veți folosi Wellnessentially în mod responsabil!

Primim cu interes orice fel de întrebări sau nelămuriri în legătură cu prevederile Politicii de
utilizare acceptabilă. Vă rugăm să consultați pagina noastră de Contact pentru a afla cum puteți
lua legătura cu noi.


