Termeni și condiții (T&C)
Prezentul document reprezintă acordul dintre Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L.
(„DB Cargo”) și persoanele care accesează site-ul nostru.
Termeni și condiții pentru accesul și utilizarea acestui site

1. Acceptarea termenilor
Accesarea și utilizarea site-ului DB Cargo sau a altor site-uri partenere furnizate de DB
Cargo („site-ul”) sunt supuse exclusiv acestor termeni și condiții. Nu este permisă
utilizarea site-ului în scop ilegal, imoral sau în alt mod interzis de acești termeni și condiții.
Folosind acest site, acceptați în totalitate termenii, condițiile și exonerările cuprinse în
această notificare. Dacă nu acceptați acești termeni și condiții, sunteți rugat să părăsiți
imediat pagina de internet.
2. Informații
Echipa DB Cargo a depus eforturi pentru ca site-ul nostru să conțină informațiile cele mai
precise și care reflectă cel mai bine activitatea și serviciile oferite de DB Cargo. Cu toate
acestea, situațiile descrise aici pot evolua în termeni reali în așa fel încât faptic pot apărea
discrepanțe față de conținutul site-ului. Din acest motiv sunteți sfătuiți să consultați și
informațiile oferite direct de angajații noștri înainte de a lua hotărâri în legătură cu orice
colaborare, angajare, informare, etc.
3. Modificări aduse site-ului
DB Cargo își rezervă dreptul de a:
3.1 modifica sau elimina (temporar sau permanent) site-ul sau orice parte a acestuia fără
o notificare prealabilă și fără a fi ținută responsabilă în acest sens;
3.2 schimba oricând acești termeni și condiții; și
3.3 Utilizarea în continuare de către a site-ului web, după modificare, va fi considerată o
acceptare a acestor măsuri.
4. Linkuri către site-uri ale terților
Acest site poate include link-uri către site-uri ale unor terțe părți care nu sunt controlate
și susținute de către DB Cargo. Afișarea linkurilor către alte site-uri nu constituie o
susținere a acestora de către DB Cargo și prin accesarea lor recunoașteți și sunteți de
acord că DB Cargo nu este responsabilă pentru conținutul sau disponibilitatea acestora.
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5. Drepturi de autor
5.1 Toate drepturile de autor, brand-uri, drepturile asupra bazelor de date și toate celelalte
drepturi de proprietate intelectuală de pe site și conținutul acestuia (inclusiv, dar fără a se
limita la: designul site-ului, textul, grafica și toate softurile și codurile sursă conectate la
site) sunt deținute sau licențiate pentru DB Cargo sau utilizate de DB Cargo în limitele
legii. Nu este permisă exploatarea, efectuarea de trimiteri la acestea, reproducerea de
materiale, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale DB Cargo sau
ale proprietarilor de licență fără acordul prealabil scris al DB Cargo sau al licențiatorilor
săi.
5.2 Accesând site-ul DB Cargo, sunteți de acord că veți utiliza conținutul numai pentru uz
personal. Niciunul dintre conținuturi nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, transmis,
stocat, vândut sau distribuit fără acordul prealabil scris al titularului dreptului de autor.
Fac excepție descărcarea, copierea și / sau tipărirea paginilor site-ului pentru utilizare
personală non-comercială.
6. Limitele răspunderii
6.1 Site-ul DB Cargo va fi utilizat pentru informare în forma actualizată de la momentul
accesării vizitatorului, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, incluzând,
dar fără a se limita la: garanții referitoare la un nivel minim de calitate, adecvare pentru
un anumit scop, non-infrigement, o compatibilitate anume, securitate și acuratețe. Deși
DB Cargo ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că site-ul este protejat de viruși
informatici, lipsa virușilor nu poate fi garantată și sunteți sfătuit să verificați întotdeauna
dispozitivele proprii și să luați măsuri de protecție informatică, înainte de a descărca și /
sau accesa sau utiliza site-ul.
6.2 În măsura în care este permis de lege, DB Cargo nu va fi răspunzătoare pentru nicio
pierdere sau daună indirecte sau alte consecințe (inclusiv, și fără a se limita la: pierderea
unor oportunități de afaceri sau date, profituri) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea
site-ului. Sub rezerva clauzei 6.4 de mai jos, răspunderea DB Cargo nu va excede în
niciun caz valoarea vreunui serviciu sau bunuri achiziționate în legătură cu acest site.
6.3 DB Cargo nu garantează că funcționarea site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că
defectele vor fi corectate, faptul că site-ul sau serverul pe care este stocat sunt lipsite de
viruși.
6.4 Nimic din acești termeni și condiții nu va fi interpretat în sensul excluderii sau limitării
răspunderii DB Cargo pentru decesul ori unei vătămarea corporală ca urmare a
neglijenței DB Cargo sau a angajatilor sau auxiliarilor săi.
7. Indemnizație
Utilizarea site-ului constituie acordul dumneavoastră de a despăgubi și să garanta DB
Cargo, angajații și auxiliarii săi împotriva tuturor obligațiilor, comisioanelor legale,
daunelor, pierderilor, costurilor și altor cheltuieli în legătură cu orice pretenții sau acțiuni
introduse împotriva DB Cargo care rezultă din orice încălcare de către dvs. a acestor
termeni și condiții sau a oricăror alte obligații ce decurg din utilizarea de către dvs. de
acestui site. DB Cargo va avea dreptul să restricționeze accesul dvs. la site sau la orice
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parte a acestuia, după necesitățile proprii, inclusiv dar fără a-și limita drepturile în vreun
fel, pentru utilizare excesivă sau abuz.
8. Nulitatea unor prevederi
În cazul în care oricare dintre termenii și condițiile prezentate vor fi declarate invalide,
ilegale sau neaplicabile din orice motiv de către de o autoritate judecătrească sau
juridicțională competentă, atunci respectiva prevedere va fi considerată nulă, restul
rămânând aplicabile și obligatorii.
9. Utilizarea informațiilor dvs.
Prin utilizarea site-ului sunteți de acord să utilizăm informațiile dvs. în conformitate cu
termenii declarației noastre de confidențialitate.
10. Acord între părți
Prezentul set de termeni și condiții stabilește / constituie acordul agreat între DB Cargo
și dvs. pentru accesarea și utilizarea site-ului.
11. Cine suntem
Acest site web este deținut și controlat de Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L.
12. Legea guvernantă
Prezentul set de termeni și condiții va fi guvernat de legea română. Eventualele litigii sunt
de competența și vor fi judicate de instanțele din București.

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
1. Acest site web este deținut și operat de Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L.,
București, str. Delea nr. 3, sector 3, 030925. DB Cargo se angajează să vă protejeze
confidențialitatea și să mențină securitatea informațiilor personale primite de la dvs.
Respectăm strict cerințele legislației privind protecția datelor personale în conformitate cu
normele interne și internaționale. Scopul acestei declarații este de a vă explica ce
informații personale colectăm și cum le putem utiliza.
2. Când solicitați DB Cargo să vă contacteze, să vă furnizeze informații, trebuie să
cunoaștem fie toate, fie o parte din: numele și adresa, numărul dvs. de telefon, e-mailul
dvs. sau orice alte informații necesare pentru a răspunde solicitării dvs. Furnizarea
acestor informații ne permite să prelucrăm și să îndeplinim cererea dvs. Aveți tot timpul
opțiunea de a reține informațiile personale care nu sunt necesare pentru solicitare.
3. DB Cargo poate utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă ține la curent despre
produse / servicii noi. Unde este indicat, vă vom contacta doar cu acordul dumneavoastră.
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4. DB Cargo respectă procedurile stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea
informațiilor pe care ni le-ați furnizat, pentru a preveni accesul neautorizat în conformitate
cu legislația GDPR (Regulamentul UE 679/2016 privind protecția datelor).
5. DB Cargo nu colectează informații sensibile despre dvs., cu excepția cazului în care le
furnizați mod în mod direct și intenționat.

LIMITAREA RĂSPUNDERII CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL SITE-ULUI
DB Cargo furnizează acest site în forma actualizată de la momentul accesării (modul „as
is”) și nu oferă nicio garanție de niciun fel în ceea ce privește conținutul. În plus, DB Cargo
nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, completitudinea sau adecvarea pentru un
anume scop al informațiilor și graficelor conexe publicate pe acest site. Informațiile
conținute pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Orice
răspundere a DB Cargo care rezultă pentru astfel de inexactități sau erori este în mod
expres exclusă în măsura permisă de lege.
Nici DB Cargo și niciunul dintre administratorii săi, angajați sau alți reprezentanți nu vor
fi responsabili pentru pierderea sau daunele care rezultă din sau în legătură cu utilizarea
acestui site. Aceasta este o limitare cuprinzătoare a răspunderii care se aplică tuturor
daunelor de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la: daune compensatorii, directe,
indirecte, pierderea de date, a unor venituri, oportunități sau a profitului, pierderea sau
daunele aduse unor terți.
În pofida celor de mai sus, niciuna dintre excluderi și limitări nu este destinată să limiteze
drepturile pe care le-ați putea avea conform legii consumatorului, în conformitate cu
legislația națională sau alte drepturi, inalienabile conform legii.
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