Termeni şi Condiţii
Prin utilizarea paginilor web deținute de Cabinet Psihoterapie Oana Anituca pe domeniul http://psiho4all.ro, îți
exprimi acordul cu prezentul document.
Capitolul 1 - Definiții
Prestator – Cabinet Psihoterapie Oana Anituca din Strada Vânători, Nr 5-11, Parter, Ap 8, Interfon 08, Sector
5, Bucureşti.
Website – totalitatea paginilor de pe domeniul http://psiho4all.ro
Utilizator – persoană fizică și/sau persoană juridică care are acces la Website prin intermediul unui browser.
Conținut - toate informațiile prezentate sub formă de text, imagini, grafică, fișiere video și aplicațiile interactive de pe
Website care pot fi vizualizate, respectiv folosite de către Utilizator în cadrul Website-ului.
Capitolul 2 - Copyright / Drepturi de autor
Întregul Conţinut aflat pe Website este proprietatea Prestatorului și/sau a partenerilor acestuia și intră sub incidența
Legii pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Prestatorului a Conținutului este interzisă conform
Legii nr. 8/1996 modificată și completată de Legea nr. 285/2004 și de Ordonanța de Urgență nr. 123/2005.
Prestatorul declară că înainte de a publica orice fel de Conținut pe Website verifică originalitatea lucrărilor, se asigură
să nu încalce în vreun fel alte drepturi de autor iar unde este cazul cere acordul proprietarilor de Conținut și/sau
citează sursa.
Prestatorul garantează protecția drepturilor partenerilor care au încărcat pe Website materiale personale și originale
(elemente grafice, imagini, materiale video, altele) sau/și care au creat, scris și publicat articole de tip text cu conținut
unic și original.
Drepturile de autor ale Prestatorului precum și ale partenerilor sunt certificate de amprentele digitale create pe
http://copyrighted.com și http://archive.org în momentul publicării Conținutului pe Website.
Amprenta digitală are caracter de non-repudiere și poate fi folosită în instanță judecătorească drept dovadă a existenței
materialului în forma respectivă la un anumit moment în timp.
Este interzisă copierea, modificarea, descărcarea, transmiterea, publicarea și/sau distribuirea materialelor conținute de
acest Website în orice mod fără consimțământul expres și prealabil al proprietarului. Excepție fac: citarea online, care
este permisă cu acordarea creditului și publicarea link-ului către pagina sursă, precum și distribuirea și/sau salvarea
paginilor Website-ului sub formă de link-uri, în cadrul platformelor sociale și/sau al platformelor de tip bookmarking
(salvare pentru citire ulterioară).
Capitolul 3 - Încheiere
Prezentul document poate fi modificat oricând, fără preaviz, prin actualizarea informațiilor, aceste modificări
devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți Utilizatorii.
Daca ai întrebări sau nelămuriri în legătură cu prezentul document sau pentru eventuale clarificări şi modificări
privind provenienţa Conţinutului te rugăm să ne contactezi folosind una dintre modalitățile de mai jos.
Adresă: Strada Vânători, Nr 5-11, Parter, Ap 8, Interfon 08, Sector 5, Bucureşti
Telefon mobil: 0769-888.800
E-mail: contact@psiho4all.ro
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