Condițiile de utilizare pentru
Utilizatorii Finali
Welcome to Wellnessentially!
The all-in-one wellness program for professionals.

Acest document este important
Acest document („Condițiile de Utilizare”) definește drepturile și responsabilitățile dvs. atunci
când utilizați Serviciile noastre în calitate de Utilizator Final desemnat în cadrul unui cont deja
existent. Termenii cu majuscule utilizați și nedefiniți au semnificațiile prezentate în Condițiile
generale de utilizare.
Pe lângă aceste Condiții de Utilizare, vă recomandăm să citiți cu atenție:
– Politica de confidențialitate, care descrie modul în care procesăm datele dvs. în legătură cu
utilizarea Serviciilor precum și
– Politica de utilizare acceptabilă, care stabilește unele dintre responsabilitățile dvs. atunci când
utilizați Serviciile.
Împreună, acestea formează un contract („Contractul”) cu privire la care trebuie să vă exprimați
consimțământul pentru a utiliza Serviciile.

Deși Condițiile generale de utilizarea nu se aplică Utilizatorilor Finali, luați în considerare
parcurgerea acestora pentru a înțelege mai bine drepturile și responsabilitățile organizației dvs.
(sau persoanei care v-a invitat să utilizați Serviciile) cu privire la utilizarea Serviciilor și definițiile
termenilor reprezentați cu majuscule.

Părţile contractante
Când spunem „noi”, ne referim la MCTECHNOLOGIES VENTURES SRL.
Organizația dvs. sau o altă persoană care v-a invitat să accesați Serviciile (în ambele cazuri, Clientul
nostru) a creat deja un cont și v-a desemnat în calitate de Utilizator Final. Când spunem „dvs.”, ne referim
la dvs. în calitate de persoană fizică.

Relația dvs. cu Clientul și cu noi
Clientul nostru a acceptat deja Condițiile Generale de Utilizare sau a încheiat un acord scris care îi
permite să creeze un cont și să desemneze Utilizatori Finali, cum sunteți și dvs., pentru a accesa
Serviciile. Luați la cunoștință și acceptați că Clientul nostru va avea autoritate deplină asupra rolului și
accesului dvs. la Servicii și vă va putea înlocui sau restricționa accesul, inclusiv dacă aveți calitatea de
reprezentant desemnat. Dacă aveți calitatea de reprezentant al Clientului nostru și acesta ne-a solicitat
înlocuirea dvs., vă vom notifica cu privire la astfel de acțiuni și vă luați angajamentul de a respecta toate
solicitările rezonabile pentru a facilita înlocuirea dvs.
Datele Utilizatorului Final
Numim „Datele Utilizatorului Final” toate datele (cum ar fi texte, linkuri, emoji, fotografii, videoclipuri,
documente sau alte informații) pe care le puteți încărca, stoca, trimite, partaja sau adăuga date în orice alt
mod utilizând Serviciile noastre. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Datelor
Utilizatorului Final. Trebuie să vă asigurați că Datele Utilizatorului Final nu încalcă legea aplicabilă sau
termenii Contractului. În ceea ce privește Datele Utilizatorului Final, garantați că aveți toate drepturile
necesare pentru a utiliza Serviciile. Nu suntem responsabili pentru conținutul Datelor Utilizatorului Final
sau pentru modul în care alegeți să utilizați Serviciile pentru a stoca și procesa Datele Utilizatorului Final.

Ne acordați o licență perpetuă, valabilă la nivel mondial, neexclusivă, transferabilă și toate
drepturile necesare pentru a putea găzdui, accesa, utiliza, procesa, copia, distribui, executa și
afișa Datele Utilizatorului Finali, cu scopul de a ne permite:
– să furnizăm, să menținem și să îmbunătățim Serviciile;
– să dezvoltăm servicii, produse și tehnologii noi;
– să prevenim sau să rezolvăm o problemă legată de furnizarea Serviciilor sau de securitate;
– să răspundem la o solicitare legată de Datele dvs.;
– să ne respectăm obligațiile legale.

Licența acordată include dreptul de sublicențiere către furnizorii noștri terți numai în scopul de a
ne ajuta să furnizăm Serviciile. Garantați că ne puteți acorda în mod legal aceste drepturi.
Dacă apreciem că există o încălcare a Contractului care poate fi remediată prin ștergerea unora
sau mai multora dintre Datele Utilizatorului Final, în cele mai multe cazuri, vă vom solicita să
luați măsuri directe în loc să intervenim. Dacă vom considera că nu ați luat măsurile necesare
sau dacă apreciem că există un risc de a ne produce un prejudiciu nouă, Serviciilor, celorlalți
utilizatori sau furnizorilor noștri terți, vom acționa în mod corespunzător.

Date și statistici anonimizate
Deși nu vom dezvălui niciodată Clientului nostru Datele Utilizatorului Final fără consimțământul dvs.,
anumite funcții ale Serviciului folosesc Datele Utilizatorului Final pentru a genera rapoarte și statistici
anonimizate puse la dispoziția Clientului și altor Utilizatori Finali. De exemplu, putem furniza Clientului
rezultatele medii ale sondajelor la care au răspuns Utilizatorii Finali sau statistici generale de utilizare în
legătură cu Serviciile.

Acceptarea și conformitatea cu Termenii utilizatorului final și alte politici
Serviciile nu sunt destinate și nu ar trebui să fie accesate sau utilizate de către persoanele sub 18 ani.
Este responsabilitatea dvs. să respectați Contractul precum și orice politici și practici pe care Clientul le
poate avea în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs. Nu vom fi responsabili pentru modul în care
alegeți să utilizați Serviciile.
Conţinutul
Toate articolele publicate, materialele, citatele, sfaturile, exercițiile și alte informații conținute în cadrul
Serviciilor (împreună, „Conținut”) sunt protejate de legislația și tratatele în vigoare privind proprietatea
intelectuală. Conținutul este furnizat doar pentru informații generale. Conținutul nu are scopul de a oferi
sfaturi sau opinii pe care ar trebui să vă bazați atunci când luați o decizie de orice fel, în special, dar fără
a se limita la, decizii medicale, financiare, psihologice sau juridice. Facem eforturi rezonabile pentru a
actualiza Conținutul. Cu toate acestea, nu oferim garanții sau declarații, exprese sau implicite, că
Serviciile conțin informații exacte, complete sau actualizate. Vă rugăm să consultați un profesionist
înainte de a implementa sau de a acționa în baza Conținutului din cadrul Serviciilor.
Atenționare medicală
Wellnessentially oferă programe de wellness online pentru profesioniști. Nu suntem un furnizor de servicii
medicale, iar Conținutul nostru nu ar trebui să fie niciodată privit ca un sfat medical. De asemenea,
Serviciile noastre nu sunt înregistrate sau destinate a fi dispozitive medicale. Cu toate că oferim Serviciile
ținând cont de cercetările efectuate de terți care sugerează că practicile de wellness pot îmbunătăți
anumite domenii ale vieții, nu facem nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, că Serviciile
noastre oferă beneficii fizice sau terapeutice.
Dacă decideți să participați la activitățile fizice, mentale sau legat de nutriție prezentat în cadrul Serviciilor
(de exemplu, dacă urmați un antrenament sau un exercițiu de respirație sau utilizați tracker-ul nostru de
hidratare), trebuie să vă asigurați că starea dvs. actuală de sănătate vă permite să urmați astfel de
activități fără a vă pune în pericol. Vă sfătuim să consultați un furnizor de servicii medicale autorizat
înainte de a începe sau modifica orice program de exerciții sau dietă pe care le urmați, inclusiv pe cele
prezentate în Serviciile noastre.

Link-uri
Serviciile conțin link-uri către alte site-uri web și resurse furnizate de terți. Aceste link-uri au doar scop
informativ. Nu susținem, nu sprijinim și nu încurajăm site-urile către care vă oferim link-uri sau informațiile
conținute în cadrul acestora. Nu avem control asupra conținutului acestor site-uri.

Rezilierea contractului
Puteți înceta utilizarea Serviciilor în orice moment și fără a fi nevoie să furnizați un motiv. Cu
toate acestea, dacă alegeți să faceți acest lucru, vă rugăm să vă asigurați că respectați toate
politicile Clientului care vă impun utilizarea Serviciilor.

Contractul va continua până în momentul în care Clientul nostru revocă sau redesemnează
accesul dumneavoastră la Servicii sau până când contul sau abonamentul Clientului nu vă mai
permite utilizarea Serviciilor de către dvs. Dacă doriți să încetați Contractul în prealabil, vă
rugăm să contactați Clientul, deoarece acesta este singur autorizat să solicite această acțiune.
Există, de asemenea, situații excepționale în care am putea rezilia unilateral Contractul, cum ar fi:

– dacă ați încălcat prevederile Contractului;
– dacă avem un motiv întemeiat să credem că accesul și utilizarea de către dvs. a Serviciilor
este dăunătoare pentru noi, pentru software-ul sau hardware-ul nostru sau ar putea cauza un
prejudiciu imaginii sau fondului nostru de comerț;
– dacă suntem obligați să facem acest lucru pentru a ne conforma unui act normativ sau unei
hotărâri judecătorești;
– dacă utilizați Serviciile în baza unui cont gratuit și nu ați mai accesat Serviciile de peste 12
luni.
Înainte de reziliere, vă vom trimite o notificare la e-mailul atașat contului dvs. și vă vom oferi
posibilitatea de a remedia cauza notificării și de a exporta Datele utilizatorului final. Rezilierea
va intra în vigoare dacă nu luați măsurile necesare pentru remediere într-o perioadă rezonabilă
de timp, dar nu mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării notificării.
Înainte de a recurge la denunțarea unilaterală, vă vom trimite o notificare pe e-mailul atașat
contului dvs. pentru a vă da oportunitatea să remediați cauza care stă la baza notificării și să
exportați Datele dvs. Denunțarea își va produce efectul dacă nu veți lua măsurile de remediere
necesare într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare de la data comunicării
notificării.
Nu vă vom notifica în prealabil dacă:
– încălcarea Contractului este gravă (de exemplu, ați încălcat oricare dintre prevederile Politicii
de utilizare acceptabilă) sau repetată;
– ar putea compromite, interfera sau afecta securitatea Serviciilor;
– nu ne este permis din motive legale;
– ar putea cauza un prejudiciu sau pune în pericol o terță persoană.

În caz de neînțelegeri
Declinarea garanțiilor

Furnizăm Serviciile cu un grad rezonabil de competență și diligență. Exceptând prevederile
Contractului și în limita legii, nu facem nicio garanție cu privire la conținutul, disponibilitatea sau
fiabilitatea Serviciilor și nici cu privire la funcțiile disponibile sau capacitatea acestora de a
răspunde cerințelor dvs. La fel ca majoritatea celorlalte soluții software, Serviciile sunt furnizate
“așa cum sunt” (“AS IS”).

Pe parcursul utilizării, există posibilitatea să întâmpinați erori și limitări ale Serviciilor. Vă luați
angajamentul de a ne notifica în legătură cu acestea, iar noi vom colabora cu dvs. pentru a
remedia problema.
Răspunderea

Contractul nu limitează răspunderea niciunei părți pentru deces, vătămare corporală, fraudă,
neglijență gravă sau intenție.
În limita legii, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere de profit, venituri
sau date, pierderea de oportunități sau orice pierdere financiară și nici pentru orice daune
directe sau indirecte rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile. În plus, nici
dvs. și nici noi nu vom fi răspunzători pentru pierderile pe care nu le-am fi putut prevede în mod
rezonabil la încheierea Contractului sau pentru evenimente care sunt în afara controlului nostru
rezonabil.

Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea sa de a respecta termenii
Contractului din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate. Astfel de evenimente pot
include, dar nu se limitează la, atacuri de tip “denial-of-service”, o neexecutare din partea unui
fornizor de hosting terț sau a unui alt furnizor de utilități, greve, penurie, revolte, incendii,
fenomene ale naturii, război, terorism și acțiuni guvernamentale. Vom depune eforturi
rezonabile pentru a relua executarea Contractului, pe măsură ce evenimentele vor permite
acest lucru. Cu toate acestea, dacă evenimentele continuă mai mult de 60 (șaizeci) de zile,
oricare dintre părți poate rezilia prezentul Contract prin transmiterea unei notificări celeilalte.

Despăgubiri

Ne veți despăgubi pe noi, administratorii, agenții, angajații și contractanții noștri împotriva
oricăror pretenții, plângeri, cereri, răspunderi, daune, pierderi și costuri, inclusiv amenzi sau
acțiuni ale autorităților guvernamentale, suportate ca urmare a încălcării de către dvs. a
termenilor Contractului sau a utilizării ilegală a Serviciilor.

Litigii și lege aplicabilă

Contractul este guvernat de legea romana. Instanțele române vor fi competente să judece orice
dispute legate de Contract.

Diverse
Acest Contract reglementează doar relația dintre noi și dvs.. Nu puteți transfera niciun drept sau
obligație către terți fără acordul nostru scris, iar aceștia nu vor avea niciun fel de drepturi în
temeiul Contractului.
Oricare dintre părți poate cesiona drepturile și obligațiile conferite în baza Contractului, fără a fi
necesar acordul celeilalte părți, dacă cesiunea are legătură cu o fuziune, o achiziție, o
reorganizare societară sau o vânzare de active, ori dacă aceasta are loc prin efectul legii.
Imposibilitatea sau întârzierea oricăreia dintre părți de a exercita un drept prevăzut în Contract
nu va constitui o renunțare la acel drept.
În cazul o clauză va fi constatată ca fiind nulă sau inaplicabilă conform legislației în vigoare,
restul Contractului va rămâne neafectat. Părțile sunt de acord să modifice astfel de clauze în
spiritul în care au fost create inițial.
Toate prevederile acestui Contract care, prin natura lor, ar trebui să rămână aplicabile după
încetarea Contractului, vor rămâne aplicabile, inclusiv, fără limitare, prevederile privind
proprietatea intelectuală, declinările privind garanțiile, despăgubirile, limitările de răspundere și
prevederile diverse.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest document sau la oricare dintre condițiile
Contractului, ne puteți contacta prin e-mail la support@mctechnologies.ventures.

