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ALINI – Termeni si Conditii de utilizare 

Ultima revizuire: 31 august 2019 

 

Utilizarea site-ului. 

ALINIMED DIGITAL S.R.L (denumita in continuare “ALINI”, „noi”, „noastra” sau „nostru”) operează site-ul web situat 
pe www.alini.org și alte site-uri și aplicații mobile conexe cu link-uri către acesti Termeni si Conditii de utilizare 
(colectiv numite  „site-ul”). Oferim servicii de intermediere pentru oferirea, respectiv obtinerea de sfaturi medicale 
in sistem online si offline, de telemedicina, servicii online care permit utilizatorilor finali („utilizatori”) să raporteze 
istoricul sănătății lor și să angajeze profesioniști din domeniul sănătății („medici”sau “psihologi”) pentru a primi 
sfaturi medicale („Servicii”). Prin accesarea și utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu si va angajati sa respectati 
acesti Termeni si Conditii de utilizare, precum și toți ceilalți termeni și politici care apar pe Site. Dacă nu doriți să 
respectati unul dintre acești Termeni de utilizare, nu veti putea utiliza Site-ul sau Serviciile ALINI. 

 

Sfaturi pentru sanatate. 

(a) Profesionistii in domeniul sanatatii care furnizează la cerere servicii prin intermediul ALINI sunt profesioniști 
independenti, care practică profesia de medic sau psiholog ca profesie liberală, de practică publică autorizată. ALINI 
nu practică medicina sau orice altă profesie autorizată conexa medicinei și nu interfera in niciun mod cu practicarea 
medicine, psihologiei sau a oricărei alte profesii autorizate de către profesioniștii din domeniul sănătății, fiecare 
dintre aceștia fiind responsabil pentru serviciile sale și de respectarea cerințelor aplicabile profesiei și licenței sale. 
Nici ALINI, nici terții care promovează Serviciile sau care vă furnizează o legătură la Serviciile ALINI nu sunt 
responsabili pentru niciun sfat profesional pe care îl obțineți de la un profesionist în domeniul sanatatii prin 
intermediul Serviciilor. 

(b) Recunoașteți și sunteți de acord că ALINI și orice informații, comunicări sau conținut pe care le primiți de la noi, 

nu sunt concepute pentru situatii critice, de urgență sau care necesita ingrijiri medicale și nu substituie si nu 

inlocuiesc consultatiile medicale fata in fata. Nu veti utiliza ALINI pentru probleme acute de sanatate, ca de exemplu 

dar fara a se limita la simptome aparute brusc sau severe. 

In situatia aparitiei unor probleme acute de sanatate, sunati imediat la numarul de telefon 112 – numarul unic 

pentru apeluri de urgenta. 

 

Continutul site-ului. 

Niciunul din conținutul Site-ului (în afară de informațiile pe care le primiți de la profesioniștii din domeniul sănătății) 
nu trebuie considerat sfat medical sau o aprobare, descriere sau garanție conform căreia un anumit medicament sau 
tratament este sigur, adecvat sau eficient pentru dumneavoastră. 

Putem modifica sau amenda orice continut al Site-ului (de natura grafica, functionalitati sau interfata) din când în 
când, la discreția noastră.  Când facem modificări, avem in vedere imbunatatirea furnizarii Serviciilor catre 
dumneavoastra.  
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Conturi de utilizator. 

Când vă înregistrați pe Site, vi se cere să vă creați un cont („Cont”), introducând numele, adresa de e-mail, parola și 
anumite alte informații colectate de ALINI (colectiv denumite in continuare „Informații despre cont”). Pentru a crea 
un cont, trebuie să aveți capacitate de exercitiu deplina, vârsta legală incepand de la care puteti crea un cont fiind 
varsta de 18 ani. Dacă nu aveți peste 18 ani, nu vă puteți înregistra pentru a utiliza serviciile noastre.  

Sunteți de acord că informațiile despre cont pe care ni le furnizați în orice moment, inclusiv în timpul înregistrării și 
apoi orice informație pe care o încărcați pe site, vor fi adevărate, exacte, actuale și complete.  

Nu puteți transfera sau împărți parola contului cu nimeni sau crea mai multe conturi (cu excepția subconturilor 
stabilite pentru copiii cărora le sunteți părintele sau tutorele legal). Sunteți responsabil pentru păstrarea 
confidențialității parolei contului dumneavoastra și pentru toate activitățile care apar în contul dumneavoastra.  

ALINI își rezervă dreptul de a lua toate măsurile, după cum consideră necesar sau rezonabil, în ceea ce privește 
securitatea Site-ului și a informațiilor despre contul dumneavoastra. În niciun caz și în nicio circumstanta, ALINI nu va 
fi tinut răspunzător față de dumneavoastra pentru orice răspundere, obligatie, prejudiciu sau daune care rezultă din 
sau care iau nastere din utilizarea de catre dumneavoastra a site-ului, a  informațiilor despre cont sau impartasirea 
informațiilor contului dumneavoastra către un terț .  

Nu puteți utiliza contul altcuiva în niciun moment. 

Utilizatorii trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de securitate IT atunci când folosesc ALINI: 

a) Utilizatorii se vor deconecta de la ALINI la sfârșitul sesiunii și să nu vor lasa computerul pe care s-au autentificat 
nesupravegheat; 

b) Utilizatorii vor utiliza parole puternice, de exemplu amestec de litere mari și mici, caractere speciale și numere și 
își vor schimba regulat parola; 

c) Utilizatorii vor lua măsuri fizice și tehnice pentru a preveni infecțiile cu virusi sau alte programe malware, inclusiv, 
dar fără a se limita la actualizarea periodică a sistemului de operare și utilizarea și păstrarea software-ului antivirus la 
zi; 

d) Utilizatorii nu vor permite niciunui utilizator neautorizat să acceseze platforma și aplicațiile ALINI; 

e) Utilizatorii nu vor partaja numele de utilizator sau parola cu niciun terț. 

 

Utilizarea serviciilor de către copii. 

Serviciile sunt disponibile pentru copii, dar copiii nu sunt autorizați să devină utilizatori și nu pot utiliza serviciile fără 
supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal. Dacă vă înregistrați ca părinte sau tutore legal în numele unui 
minor, veți fi pe deplin responsabil pentru respectarea acestor Termeni si Conditii de utilizare. 
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Drepturi de acces. 

Vă acordăm prin aceasta un drept limitat, neexclusiv, netransmisibil de a accesa Site-ul și de a utiliza Serviciile numai 
pentru uzul dumneavoastra personal non-comercial și numai în conformitate cu acesti Termeni si Conditii de utilizare 
și cu orice alte acorduri separate pe care le-ați putea încheia cu noi (drept denumit in continuare „Drepturi de 
acces”). Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, de a refuza sau suspenda utilizarea Site-ului sau Serviciilor 
de către oricine din orice motiv.  

Sunteți de acord că nu veți face și nu veți încerca: (a) să inlocuiti orice persoană sau entitate, sau să reprezentați în 
mod greșit afilierea dumneavoastra cu o persoană sau entitate; (b) sa utilizati Site-ul sau Serviciile pentru a încălca 
orice lege locala, naționala sau internaționala; (c) sa reproduceti,  sa utilizati ingineria inversa, sa dezasamblati, 
decompilati sau traduceti orice software sau orice alta componenta a Site-ului sau Serviciilor; (d) sa distribuiti viruși 
sau orice alt cod informatic dăunător prin intermediul site-ului; sau (e) altfel spus, sa utilizați Serviciile sau Site-ul în 
orice alt mod care nu este conform scopului de utilizare si drepturilor de acces descrise mai sus. În plus, sunteți de 
acord să vă abțineți de la un limbaj și un comportament abuziv care ar putea fi considerate necorespunzătoare, sau 
comportamente gresite sau ilegale, atunci când comunicați cu profesioniștii din domeniul sănătății prin intermediul 
site-ului și să vă abțineți să contactați profesioniștii din domeniul sănătății pentru servicii de telemedicina in afara 
site-ului. ALINI nu este responsabil pentru interacțiuni cu profesioniștii din domeniul sănătății care nu sunt derulațe 
prin intermediul site-ului.  

Vă recomandăm cu tărie să nu utilizați Serviciile pe computere publice.  

Vă recomandăm, de asemenea, să nu stocați parola contului dumneavoastra prin browserul web sau alt software. 

 

Taxe și condiții de achiziție. 

(a) Sunteți de acord să plătiți toate taxele sau onorariile în contul dumneavoastra, în conformitate cu taxele, 
tarifele și condițiile de facturare în vigoare în momentul în care o taxă sau un onorariu sunt datorate și 
plătibile.  

(b) Sunteti de acord ca inainte de momentul in care utilizati Serviciile sau faceti o programare pe Site, sa 
incarcati in contul dumneavoastra toate taxele si onorariile datorate, conform preturilor percepute si afisate 
pe Site. Prin furnizarea catre ALINI a datelor cardului dumneavoastra bancar și a informațiilor de plată 
asociate, sunteți de acord că ALINI este autorizata să vă debiteze imediat contul pentru toate taxele și 
onorariile datorate și plătibile catre ALINI și că nu este necesara nicio notificare sau consimțământ 
suplimentar. 

(c) In situatia in care sfatul medical nu are loc (si anume nu se finalizeaza prin intocmirea unui raport medical de 
catre profesionistul in domeniul sanatatii cu care ati discutat), puteti alege fie sa a) solicitati restituirea in 
contul dumneavoastra de card a sumei debitate, prin trimiterea unui email la adresa contact@alini.org; fie 
sa b) pastrati suma debitata pentru a o utiliza cu ocazia unor programari viitoare. 

(d) ALINI își rezervă dreptul de a modifica sau implementa o nouă structură de prețuri în orice moment înainte 
de a vă factura pentru plata inițială sau pentru plățile viitoare datorate în conformitate cu acești Termeni si 
Conditii de utilizare.  
 

 

Incetarea utilizarii site-ului. 

Puteți dezactiva contul dumneavoastra și va puteți intrerupe înregistrarea in Site în orice moment, din orice motiv, 
trimițând un e-mail la contact@alini.org. ALINI poate suspenda sau intrerupe utilizarea site-ului, a Contului și / sau a 
înregistrării dumneavoastra in Site din orice motiv, în orice moment. Sub rezerva legii aplicabile, ALINI își rezervă 
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dreptul de a menține, șterge sau distruge toate comunicările și materialele postate sau încărcate pe Site în 
conformitate cu politicile sale interne de păstrare și / sau distrugere a conținutului. După încetarea utilizarii site-ului, 
ALINI nu va avea nicio obligație suplimentară de a furniza Serviciile, cu excepția cazului în care suntem obligați să vă 
oferim acces la documentele dumneavoastră de sănătate pentru ca profesioniștii din domeniul sănătății să vă ofere 
îngrijire medicala continuă în temeiul legii, eticii și obligațiilor profesionale față de dumneavoastra. 

 

Dreptul de stergere si modificare. 

Putem, la latitudinea noastră, să schimbăm, să adăugăm sau să ștergem orice documente, informatii, fragmente sau 
alte elemente de continut care apar pe Site, inclusiv in prezentii  Termeni si Conditii de utilizare, în orice moment, 
fara a va trimite vreo notificare sau a avea vreo obligatie fata de dumneavoastra. Utilizarea in continuare a Site-ului 
și / sau a Serviciilor va indica faptul ca ati luat la cunostinta modificarile efectuate și va dati acordul de a utiliza in 
continuare Site-ul si Serviciile si de a respecta Termenii si Conditiile de utilizare revizuiti, incluzand modificările 
efectuate. 

 

DECLINAREA GARANȚIILOR. 

DECLARATI CA ATI INTELES SI CA SUNTETI DE ACORD IN MOD EXPRES SI NEECHIVOC CA UTILIZAREA SITE-ului SAU A 
SERVICIILOR SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. ATAT SITE-ul CAT ȘI SERVICIILE SUNT OFERITE „CA ATARE” SI 
“ASA CUM SUNT DISPONIBILE”. ALINI NU ISI ASUMA RESPONSABILITATEA SI NU FURNIZEAZA NICIO GARANTIE DE 
NICIUN TIP, NICI IN MOD EXPLICIT NICI IMPLICIT, INCLUZAND DAR FARA A SE LIMITA LA GARANȚII DE 
VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE, NEINCALCARE, NE-CONTRAFACERE, TITLU, 
OPERABILITATE, CONDITII, UTILIZARE LINISTITA, VALOARE, ACURATETEA DATELOR ȘI INTEGRAREA SISTEMULUI. ESTE 
POSIBIL CA INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE SĂ CONŢINĂ GREŞELI, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU NE 
ASUMĂM NICIUN FEL DE RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA ORICĂROR INFORMAŢII SAU SERVICII. 

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII. 

(a) DECLARATI CA ATI INTELES SI CA SUNTETI DE ACORD CA, IN MASURA IN CARE LEGILE IN VIGOARE PERMIT, ÎN 
NICIUN CAZ, ALINI, ASOCIATII SAI, ALTI PARTENERI, DIRECTORI, ANGAJATI, COMPANII-PARINTE, AFILIATI, 
SUBSIDIARE, AGENTI, LICENTIATORI SAU PROFESIONISTI IN DOMENIUL SANATATII NU POT FI TINUTI RESPONSABILI 
PENTRU ORICE PREJUDICIU DIRECT SAU INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, DE CONSECINTA SAU EXEMPLAR, 
INCLUZAND DAR FARA A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU PIERDEREA ACTIVITATII, VENITURILOR, PROFITURILOR, 
CASTIGURILOR VIITOARE, UTILIZARII, DATELOR, BUNAVOINTEI SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE PROVENIND SAU 
AVAND LEGATURA CU UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A SITE-ului SAU A SERVICIILOR, INCLUZAND DAR 
FARA A SE LIMITA LA FOLOSIREA SAU IMPOSIBILITATEA FOLOSIRII SITE-ului SAU A SERVICIILOR, ERORI, DEFECTE, 
OMISIUNI, INTARZIERI IN OPERATII SAU TRANSMISII SAU ORICE ALTA NEREGULA A BUNULUI MERS A SITE-ului SAU A 
SERVICIILOR, INDIFERENT DACA ACESTE PREJUDICII SI DAUNE SUNT LEGATE DE INCALCAREA CONTRACTULUI, TORT 
(INCLUZAND NEGLIJENȚĂ ȘI STRICTA RESPONSABILITATE), INCALCAREA GARANȚIEI, STATUTULUI SAU ALTELE, CHIAR 
DACĂ S-A CUNOSCUT POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. DE ASEMENEA, ALINI NU ARE OBLIGATII PENTRU 
ORICE PAGUBA REZULTAND DIN ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR 
DUMNEAVOASTRA, DECLARATIILE SI COMPORTAMENTUL UNEI ALTE PARTI FATA DE SERVICIU, ORICE BUN SAU 
SERVICIU OFERIT SAU VANDUT PRIN INTERMEDIUL SITE-ului SAU SERVICIILOR SAU ORICE ALTA SITUATIE 
REFERITOARE LA SITE SAU SERVICII.  
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NEGAREA DAUNELOR MENŢIONATE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL COLABORARII DINTRE 
NOI ŞI DUMNEAVOASTRĂ, CA UTILIZATOR FINAL. ACEST SITE ŞI INFORMAŢIILE NU AR FI FOST OFERITE FĂRĂ ACESTE 
LIMITĂRI. NICIUN SFAT ŞI NICIO INFORMAŢIE, OBŢINUTE VERBAL SAU ÎN SCRIS DE LA NOI PRIN INTERMEDIUL 
ACESTUI SITE, NU VOR CREA NICIO GARANŢIE, DECLARAȚIE SAU GARANTARE CARE NU ESTE EXPRIMATĂ ÎN MOD 
EXPLICIT ÎN PREZENTUL ACORD. 

(b) În măsura în care nu putem, ca urmare a legii aplicabile, să renunțăm la orice garanție implicită sau să limităm 
raspunderea, domeniul de aplicare și durata acestei garanții și întinderea răspunderii noastre vor fi minimul permis 
în temeiul acestei legi aplicabile. 

(c) Orice dispută apărută în timpul utilizarii Site-ului si Serviciilor intre utilizatori si prefesionistii in domeniul sanatatii 
va fi soluționată pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, disputa va fi supusă soluționării de către 
instanțele judecătorești competente. In niciun caz si in nicio situatie ALINI nu va fi parte a acestei dispute, nu va fi 
tinuta raspunzatoare in vreun fel si va fi exonerata de orice raspundere.  

 

Despăgubiri. 

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerati ALINI, asociatii sai, alti parteneri, directori, asociati, 
angajati, companii-parinte, afiliati, agentii, subsidiare, agenti, licentiatori si profesionistii in domeniul sanatatii, de 
orice rapundere, pierdere, dauna, reclamatii si cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatilor, in legatura cu 
incalcarea de catre dumneavoastra a prezentilor Termeni si Conditii de utilizare sau cu utilizarea Site-ului.  

 

Restricții geografice. 

Toate produsele, serviciile și / sau materialele descrise pe Site, sau Serviciile disponibile prin intermediul Site-ului, 
sunt disponibile pentru utilizare în locații din Romania. 

 

Informații. 

(a)Toți profesioniștii din domeniul sănătății care furnizeaza servicii de sfat medical prin intermediul Site-ului dețin 
licențele profesionale emise de organele abilitate, autoritatile competente romane de reglementare pentru profesia 
de medic sau psiholog, conform reglementarilor in vigoare. Toți medicii și psihologii dețin studii avansate în medicină 
sau psihologie și au urmat o pregătire universitară. Puteți raporta o reclamație referitoare la asistența medicală 
oferită de un profesionist în domeniul sănătății, contactând autoritatile de reglementare pentru profesia de medic 
sau psihlog, raspunzatoare cu eliberarea autorizatiilor de libera practica.  

(b) Puteți găsi informațiile de contact pentru autoritatea competente romana responsabila cu autorizarea exercitarii 
profesiei de medic la adresa: www.cmr.ro 

Puteți găsi informațiile de contact pentru autoritatea competente romana responsabila cu autorizarea exercitarii 
profesiei de psiholog la adresa: www.alegericpr.ro 

(c) Orice înregistrări clinice create ca urmare a utilizării serviciilor de catre dumneavoastra vor fi păstrate în siguranță 
de către ALINI pentru o perioadă de timp  în conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si anume de 100 de 
ani. 
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Link-uri catre alte site-uri. 

(a) Nu vom fi tinuti răspunzători pentru nicio informatie, softwere sau link situate pe un alt site web, locație internet, 
sau alta sursa de informații, nici pentru utilizarea de catre dumneavoastra a acestor informatii, soft sau link si nici 
pentru omisiuni ale utilizarii de catre dumneavoastra a acestor site-uri terte sau a operatiilor respective. 

(b) Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de 
operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dumneavoastra atunci când utilizaţi site-
urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne 
asumăm niciun fel de răspundere. Includerea oricărui site spre care există link pe site-ul nostru nu implică susţinerea 
sau aprobarea site-ului respectiv de către noi. Acest site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi 
independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte 
părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe 
spre care există link pe site-ul nostru. 

 

Proprietate. 

Site-ul și întregul conținut, caracteristici și funcționalitate (inclusive dar fără a se limita la toate informațiile, 

software-ul, textul, afișajele, imaginile, video și audio și designul, selecția și aranjarea acestora), sunt deținute de 

ALINI sau alți furnizori de astfel de materiale și sunt protejate de drepturile de autor aplicabile, incluzand, fara 

limitare, legile privind proprietatea intelectuala, mărcile comerciale, brevete, secret comercial și alte legi de 

proprietate intelectuală sau drepturi de proprietate. Acești Termeni si Conditii de utilizare vă permit să utilizați Site-

ul numai pentru uz personal, non-comercial. Nu trebuie să reproduceți, sa copiati, să distribuiți, să modificați, să 

creați lucrări derivate, să afișați public, să efectuați public, să republicați, să descărcați, să depozitați sau să 

transmiteți oricare dintre materialele de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care este permis prin intermediul 

Site-ului în mod general, în conformitate cu acești Termeni si Conditii de utilizare. Copierea, reproducerea, utilizarea, 

modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru 

prealabil în scris, sunt strict interzise. Nu trebuie să accesați sau să folosiți pentru scopuri comerciale nicio parte a 

Site-ului sau orice servicii sau materiale disponibile prin intermediul Site-ului. 

 

Mărcile comerciale. 

Unele dintre numele, siglele și alte materiale afișate pe Site sau în Servicii pot constitui mărci comerciale, nume 

comerciale, mărci de serviciu sau logo-uri („Marci”) ale ALINI sau ale altor entități. Nu sunteți autorizat să utilizați 

astfel de mărci fără permisiunea scrisă expresă a ALINI. Proprietatea tuturor acestor Mărci rămâne la noi sau la alte 

entități. 
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Confidențialitate și comunicații. 

(a) ALINI trebuie să respecte legile in vigoare privind confidențialitatea și securitatea furnizarii Serviciilor și să 

protejeze securitatea informațiilor dumneavoastră de sănătate. În plus, informațiile pe care le furnizați 

profesionistului dumneavoastră de sănătate utilizand Site-ul si Serviciile sunt confidențiale din punct de vedere legal, 

cu excepția anumitor excepții legale descrise mai complet în Politica noastră de confidențialitate. Dedicăm eforturi 

considerabile pentru a asigura securitatea informațiilor dumneavoastra personale. Informațiile privind utilizarea 

datelor dumneavoastra personale sunt detaliate în Politica noastră de confidențialitate. 

(b) Ca parte a furnizării Serviciilor, este posibil să fie necesar să vă oferim anumite comunicări, cum ar fi atentionari 

legate de programarea dumneavoastra, anunțuri despre Servicii, anunțuri de confidențialitate, mesaje administrative 

și alte comunicări despre Servicii („Comunicări”). Aceste comunicări sunt considerate parte a serviciilor și a 

administrarii contului dumneavoastra. 

(c) Înțelegeți si acceptati că bifând casuta „de acord” pentru acești Termeni si Conditii de utilizare și / sau orice alte 

forma de prezentare intalnita in Site, sunteți de acord cu acești Termeni si Conditii de utilizare și că o astfel de 

acțiune constituie o semnătură legală. Sunteți de acord că vă putem trimite Comunicări prin mijloace electronice, 

inclusiv, fără a se limita la: (1) prin e-mail, folosind adresa pe care ne-ați furnizat-o în timpul înregistrării, (2) serviciul 

de mesagerie scurtă („SMS”) la numărul de telefon pe care ni l-ați furnizat în timpul înregistrării („Mesaje SMS”), (3) 

notificări push pe tableta sau dispozitivul mobil sau (4) prin postarea comunicațiilor pe site. Livrarea oricărei 

comunicații de la noi isi face efectul atunci când este trimisă de noi, indiferent dacă ați citit sau nu comunicarea. Vă 

puteți retrage consimțământul pentru a primi Comunicări prin dezactivarea Contului dumneavoastra. În timp ce 

mesageria electronică sigură este întotdeauna de preferat unui e-mail nesigur, în anumite circumstanțe, o 

comunicare prin e-mail nesigură care conține informații personale despre sănătate poate avea loc între 

dumneavoastra și ALINI. ALINI nu poate asigura securitatea sau confidențialitatea mesajelor trimise prin e-mail.  

(d) Numărul de Comunicari pe care le trimitem ca parte a comunicațiilor noastre va depinde de frecvența utilizării 

Serviciilor de catre dumnavoastra.  

(e) Pot fi aplicate taxe pentru mesajele trimise de la noi catre dumneavoastra și de la dumneavoastra catre noi sau 

pentru utilizarea internetului. Dacă aveți întrebări cu privire la planul dumneavoastra tarifar, consultati furnizorul 

dumneavoastra de telefonie mobila sau internet. 

 

Diverse. 

(a) Legea aplicabila prezentilor Termeni si Conditii de utilizare de catre dumneavoastra a Site-ului si a Serviciilor va fi 

sub incidenta legilor Statului Roman.  

Utilizatorul este de acord ca, fara a tine seamna de alta lege sau statut, orice revendicare sau litigiu ce reiese din 

acesti Termeni si Conditii sau legat de utilizarea Serviciilor sau a Site-ului trebuie inaintata in decurs de un an de la 

data producerii faptului generator, sub sanctiunea decaderii din dreptul de actiune. 
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sfaturi, grija, timp, viata 

Orice dispută apărută în timpul utilizarii Site-ului si Serviciilor va fi soluționată pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru 

nu este posibil, disputa va fi supusă soluționării de către instanțele judecătorești competente. 

(b) Nicio renunțare de catre ALINI la vreun termen sau conditie prevazute in acesti Termeni si Conditii de utilizare nu 

este considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau conditie sau o renunțare la orice alt 

termen sau conditie, iar orice nerevendicare de catre ALINI a unui drept sau dispoziție în temeiul acestor Termeni si 

Conditii de utilizare nu constituie o renunțare la acest drept sau prevedere. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni 

si Conditii de utilizare este declarata de o instanță competentă ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabila din orice 

motiv, această dispoziție trebuie eliminată sau limitată la minimum de efect, astfel încât celelalte dispoziții din 

Termenii si Conditiile de utilizare sa ramana in continuare in vigoare și sa produca efecte. 

(c) ALINI dedică eforturi considerabile pentru a optimiza functionalitatea Site-ului a a Serviciilor furnizate, dar nu este 

responsabil pentru functionarea dispozitivului dumneavoastra mobil sau a conexiunii dumneavoastra la internet. 

(d) Vă rugăm să trimiteți orice întrebare sau să raportați orice încălcare a acestor Termeni si Conditii de utilizare la 

contact@alini.org. 

 


