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Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.transfond.ro și declarații de 
limitare a responsabilității 

 

 

Utilizarea site-ului web www.transfond.ro (denumit în continuare în mod generic "site-ul 
web”) aparținând  Societății de Transfer de Fonduri și Decontări –TRANSFOND S.A. 
(denumită în continuare TRANSFOND”) este supusă unor  “Termeni si condiții” și face 
obiectul unor declarații de limitare a responsabilității.  

Prin accesarea site-ului web, dumneavoastră, în calitate de utilizator, luați la cunoștință și 
vă exprimați acceptul cu privire la următoarele:  

- Informațiile cuprinse in site-ul web sunt informatii cu caracter general, oferite de 
TRANSFOND în scopul prezentării activității sale și a serviciilor pe care le pune la 
dispoziția clienților săi.  

- Prin oferirea informatiilor cuprinse in site-ul web, TRANSFOND nu formulează, din punct 
de vedere juridic, o ofertă de a contracta care să fie susceptibilă, în cazul acceptării ca 
atare, să dea naștere unor relații juridice de natură contractuală. 

- În cazul în care sunteți interesat de serviciile oferite de TRANSFOND, vă rugăm să 
utilizați formularul de contact și veți fi contactat de un reprezentant TRANFOND, care 
vă poate oferi toate informațiile relevante, în forma lor actualizată. Serviciile oferite de 
TRANSFOND sunt oferite doar în baza unor contracte al căror conținut este negociat 
direct între părți.     

- Nu încurajăm luarea unor decizii de afaceri (acțiuni sau inacțiuni) doar pe baza 
informațiilor aflate pe site-ul web și nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în 
care vă bazați luarea deciziilor de afaceri pe informațiile prezentate în site-ul web. 

- TRANSFOND face eforturi susținute să se asigure că informațiile disponibile pe site-ul 
web sunt corecte și actuale. Cu toate acestea, TRANSFOND nu garantează, nu își 
asuma raspunderea și nu poate fi facut responsabil pentru acuratetea și corectitudinea 
conținutului, precum și, eventual, a actualității informaților prezentate în site-ul web.  

- Conținutul site-ului web poate fi modificat unilateral de către TRANSFOND oricând, fără 
ca TRANSFOND să fie obligat să vă notifice în prealabil sau ulterior modificării site-ului 
web.  

- TRANSFOND nu oferă vreo garanție cu privire la funcționarea site-ului web fără erori, 
întreruperi sau întârzieri. TRANSFOND face eforturi susținute să se asigure că site-ul 
web nu conține software rău intenționat (malware). Cu toate acestea, TRANSFOND nu 
garantează, nu își asumă răspunderea și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun 
prejudiciu produs de malware, dumneavoastră purtând responsabilitatea utilizării unor 
măsuri adecvate de protecție împotriva malware. 

http://www.transfond.ro/
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- Site-ul web poate conține legături externe (referințe, linkuri/hyperlink-uri), către pagini 
web aparținând unor terți. Existența legăturilor externe are ca rol facilitarea accesului 
dumneavoastră catre paginile web în care sunt prezentate informațiile respective. 
TRANSFOND nu garantează actualitatea sau relevanța informațiilor respective, nici 
existența acestora în continuare pe pagina web externă sau funcționarea paginilor web 
respective și nu exprimă garanții cu privire la gradul de securitate informatică a acelor 
pagini web. TRANSFOND nu are control asupra conținutului acelor pagini web și nu va fi 
și nu poate fi ținut responsabil pentru nici un tip de pierdere sau prejudiciu provenite 
direct sau indirect din accesarea și utilizarea informațiilor existente pe acele pagini web. 
Prin accesarea legăturilor externe confirmați că sunteți informat cu privire la riscurile 
accesării acestora, precum și a faptului că TRANSFOND nu este și nu poate fi făcut 
răspunzător pentru conținutul acestora. 

Cookies 
- Site-ul TRANSFOND nu utilizează fișiere de tip cookies.  
- Vă rugăm să aveți în vedere că site-urile ale căror referințe sau hyperlinkuri se regăsesc 

pe site-ul TRANSFOND au propriile politici de utilizare a fișierelor de tip cookies. 
 
Protecția datelor cu caracter personal 
- TRANSFOND întreprinde toate măsurile posibile pentru a proteja confidențialitatea 

datelor cu caracter personal. Singurele date cu caracter personal colectate prin 
intermediul acestui site sunt datele furnizate de vizitatorii care utilizează formularul de 
contact.  

- Pentru detalii despre modul în care TRANSFOND utilizează datele cu caracter personal 
colectate prin intermediul site-ului web, puteți consulta Informarea cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal.  

- Vă rugăm să aveți în vedere că paginile web externe ale căror referințe sau hyperlinkuri 
se regăsesc pe site-ul TRANSFOND pot avea propriile politici de protecție a datelor cu 
caracter personal. 

 
Drepturi de autor 
- Site-ul web, precum și toate informațiile existente  pe site (inclusiv text, fotografii, 

ilustrații, materiale grafice, denumiri, logo-uri și mărci comerciale de mărfuri și servicii, 
idei, metode, proceduri, know how, concepte, etc.) sunt proprietatea sau sunt folosite 
în mod legal de către TRANSFOND și sunt protejate de legislația privind drepturile de 
autor și proprietatea intelectuală. Drepturile de proprietate (intelectuală) nu sunt 
transferabile părților care au acces la site.  

- Utilizarea site-ului web în scopuri comerciale, precum și reproducerea și comunicarea/ 
publicarea sub orice formă a oricăror elemente/ informații din site-ul web sunt posibile 
numai pe baza permisiunii exprese, prealabile și scrise a TRANSFOND.  

 

Modificare 

TRANSFOND își rezervă dreptul de a modifica și completa oricând termenii și condițiile de 
utilizare a site-ului web. În urma modificării, prezentul document va fi actualizat pe site-ul 
web. 

http://www.transfond.ro/
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