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Data ultimei revizuiri: Decembrie 2021

Hint Connection SRL („Hint Connection SRL”, „noi”, „noi”, „noastre”) vă oferă serviciile sale
(descrise mai jos) prin intermediul aplicației sale mobile („Sugestie”) și a site-ului web
corespunzător aflat la www.hint-app.ro („Site-ul”) (colectiv, astfel de servicii, inclusiv orice funcții
și aplicații noi, și Site-ul, „Serviciul (serviciile)”), sub rezerva următoarelor Condiții de furnizare a
serviciilor (modificate din când în când, „Termenii serviciului”). Ne rezervăm dreptul, la discreția
noastră, de a modifica sau modifica porțiuni din acești Termeni și condiții în orice moment. Dacă
facem acest lucru, vom posta modificările pe această pagină și vom indica în partea de sus a
acestei pagini data la care au fost revizuiți ultimii Termeni și condiții. De asemenea, vă vom
notifica cu privire la orice modificări materiale, fie printr-o notificare prin e-mail, fie prin alte
mijloace rezonabile. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare imediat. Utilizarea continuă a
Serviciilor după data la care orice astfel de modificări devin efective constituie acceptarea noilor
Condiții de furnizare a serviciilor.

În plus, atunci când utilizați anumite servicii, veți fi supus oricăror termeni suplimentari aplicabili
unor astfel de servicii care pot fi postate pe Serviciu din când în când, inclusiv, fără limitare,
Politica de confidențialitate situată la www.hint-app.ro/politica-de-confidentialitate. Toți acești
termeni sunt încorporați prin prezenta prin referință în acești Termeni și condiții.

Accesul și utilizarea serviciului
Obligațiile dvs. de înregistrare: vi se cere să vă înregistrați la Hint prin autentificarea Facebook
pentru a accesa și utiliza Hint. Datele de înregistrare și alte informații despre dvs. sunt
guvernate de Politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți vârsta sub 13 ani, nu sunteți
autorizat să utilizați Serviciul, cu sau fără înregistrare. În plus, dacă aveți sub 18 ani, puteți
utiliza Serviciul, cu sau fără înregistrare, numai cu aprobarea părintelui sau tutorelui.

Cont de membru, parolă și securitate: sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității
parolei și a contului dvs., dacă există, și sunteți pe deplin responsabil pentru orice și toate
activitățile care au loc sub parola sau contul dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Hint
Connection SRL cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului sau orice altă
încălcare a securității. Hint Connection SRL nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau
daună rezultată din nerespectarea de către dumneavoastră a acestei secțiuni.

Modificări ale Serviciului: Hint Connection SRL își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe,
temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă.
Sunteți de acord că Hint Connection SRL nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți
pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului.

http://www.hint-app.ro
http://www.hint-app.ro/politica-de-confidentialitate


Practici generale privind utilizarea și stocarea: recunoașteți că Hint Connection SRL poate
stabili practici generale și limite privind utilizarea Serviciului, inclusiv fără limitare perioada
maximă de timp în care datele sau alt conținut vor fi păstrate de Serviciu și spațiul maxim de
stocare care va fi alocat pe serverele Hint Connection SRL în numele dvs. Sunteți de acord că
Hint Connection SRL nu are nicio răspundere sau răspundere pentru ștergerea sau eșecul
stocării oricăror date sau alt conținut menținut sau încărcat de către Serviciu. Recunoașteți că
Hint Connection SRL își rezervă dreptul de a rezilia conturile care sunt inactive pentru o
perioadă lungă de timp.

Condiții de utilizare
Conduita utilizatorului: Sunteți singurul responsabil pentru toate codurile, videoclipurile,
imaginile, informațiile, datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, grafica, mesajele
sau alte materiale („conținut”) pe care le încărcați, postați, publicați sau afișați ( în continuare,
„încărcați”) sau e-mail sau utilizați în alt mod prin intermediul Serviciului. Următoarele sunt
exemple de tip de conținut și / sau utilizare care este ilegal sau interzis de Hint Connection SRL.
Hint Connection SRL își rezervă dreptul de a investiga și de a întreprinde acțiuni legale
adecvate împotriva oricui care, la discreția exclusivă a Hint Connection SRL, încalcă această
prevedere, inclusiv, fără limitare, eliminarea conținutului contravențional din Serviciu,
suspendarea sau încetarea contului acestor încălcători și vă raportează autorităților de aplicare
a legii. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul pentru:

1. A trimitețe prin e-mail sau a încărca orice alt conținut care (i) încalcă orice proprietate
intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți; (ii) nu aveți dreptul de a
încărca în conformitate cu nicio lege sau în cadrul unor relații contractuale sau fiduciare;
(iii) conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe
concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de
calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații; (iv) prezintă sau creează un
risc de confidențialitate sau securitate pentru orice persoană; (v) constituie publicitate
nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, activități comerciale și / sau
vânzări, „poșta electronică”, „spam”, „scrisori în lanț”, „scheme piramidale”, „concursuri”,
„tombole” sau orice altă formă de solicitation; (vi) este ilegală, dăunătoare,
amenințătoare, abuzivă, hărțuitoare, delictuoasă, excesiv de violentă, defăimătoare,
vulgară, obscenă, pornografică, calomnioasă, invadatoare a vieții private, urâtă din punct
de vedere rasial, etnic sau inacceptabil; sau (vii) în opinia exclusivă a Hint Connection
SRL, este inacceptabilă sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să
utilizeze sau să se bucure de Serviciu sau care poate expune Hint Connection SRL sau
utilizatorii săi la orice prejudiciu sau răspundere de orice tip ;

2. A interfera sau perturba Serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu sau să
nu respecte orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la
Serviciu; sau



3. A încalca orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă sau orice
reglementări cu putere de lege;

4. A identifica orice persoană sau entitate sau să declare în mod fals sau să denatureze în
alt mod afilierea dvs. cu o persoană sau entitate;

5. A solicita informații personale de la oricine sub vârsta de 18 ani;

6. A recolta sau a colecta adrese de e-mail sau alte informații de contact ale altor utilizatori
din Serviciu prin mijloace electronice sau prin alte mijloace în scopul trimiterii de
e-mailuri nesolicitate sau alte comunicări nesolicitate;

7. A face publicitate sau a face oferte de vanzare sau cumparare orice bunuri sau servicii
pentru orice scop comercial care nu este autorizat în mod specific;

8. A promova orice activitate sau întreprindere criminală sau să ofere informații instructive
despre activități ilegale;

9. A obține sau a accesa orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt
puse la dispoziție sau prevăzute în mod intenționat prin intermediul Serviciului.

Notificare specială pentru uz internațional; Controale de export: Software-ul (definit mai jos)
disponibil în legătură cu Serviciul și transmiterea datelor aplicabile, dacă există, este supus
controalelor de export din România. Niciun software nu poate fi descărcat din Serviciu sau
exportat sau reexportat în alt mod, încălcând legile România privind exportul. Descărcarea sau
utilizarea software-ului este pe riscul dvs. exclusiv. Recunoscând natura globală a internetului,
sunteți de acord să respectați toate regulile și legile locale privind utilizarea de către dvs. a
Serviciului, inclusiv în ceea ce privește comportamentul online și conținutul acceptabil.

Utilizare comercială: Cu excepția cazului în care se autorizează altfel în mod expres aici sau în
Serviciu, sunteți de acord să nu afișați, distribuiți, licențați, efectuați, publicați, reproduceți,
copiați, copiați, creați lucrări derivate din, modificați, vindeți, revindeți, exploatați, transferați sau
încărcați pentru orice scop comercial, orice porțiune a Serviciului, utilizarea Serviciului sau
accesul la Serviciu. Serviciul este pentru uz personal.

Drepturi pentru proprietate intelectuala
Conținutul serviciului, software-ul și mărcile comerciale: recunoașteți și sunteți de acord că
Serviciul poate conține conținut sau caracteristici („Conținutul serviciului”) care sunt protejate
prin drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi și legi de
proprietate. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de Hint Connection SRL,
sunteți de acord să nu modificați, să copiați, să încadrați, să răciți, să închiriați, să închiriați, să
împrumutați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza Serviciului sau a



Conținutului Serviciului, integral sau parțial, cu excepția faptului că cele de mai sus nu se aplică
propriului dvs. conținut de utilizator (așa cum este definit mai jos) pe care îl încărcați legal în
Serviciu. În legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciului, nu veți angaja sau utiliza nicio
metodă de extragere a datelor, roboți, răzuire sau metode similare de colectare sau extragere a
datelor. Orice utilizare a Serviciului sau a Conținutului Serviciului, altele decât cele specificate
aici, este strict interzisă. Tehnologia și software-ul care stau la baza Serviciului sau distribuite în
legătură cu acesta sunt proprietatea Hint Connection SRL, a afiliaților noștri și a partenerilor
noștri („Software-ul”). Sunteți de acord să nu copiați, să modificați, să creați o lucrare derivată,
să faceți inginerie inversă, să asamblați invers sau să încercați în alt fel să descoperiți orice cod
sursă, să vindeți, să atribuiți, să licențați sau să transferați în orice alt mod orice drept asupra
software-ului. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de Hint
Connection SRL.

Numele și logo-urile Hint Connection SRL sunt mărci comerciale și mărci de servicii ale Hint
Connection SRL (colectiv „Mărci comerciale Hint Connection SRL”). Alte nume și logo-uri ale
produselor și serviciilor Hint Connection SRL, utilizate și afișate prin intermediul Serviciului pot fi
mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi, care pot sau nu să susțină
sau să fie afiliate sau conectate la Hint Connection SRL. Nimic din aceste Condiții de furnizare a
serviciului sau Serviciu nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, eliminând sau altfel, orice
licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale Hint Connection SRL afișate în
Serviciu, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă în fiecare caz. Toată bunăvoința generată
de utilizarea mărcilor comerciale Hint Connection SRL va beneficia în beneficiul nostru exclusiv.

Material al terțelor părți: în niciun caz Hint Connection SRL nu va fi răspunzător în niciun fel
pentru conținutul sau materialele unor terțe părți (inclusiv utilizatorii), inclusiv, dar fără a se limita
la, pentru orice erori sau omisiuni în oricecort, sau pentru orice pierdere sau pagubă de orice fel
suferită ca urmare a utilizării unui astfel de conținut. Recunoașteți că Hint Connection SRL nu
pre-ecranează conținutul, dar că Hint Connection SRL și reprezentanții săi vor avea dreptul (dar
nu obligația), la propria lor discreție, să refuze sau să elimine orice conținut disponibil prin
intermediul Serviciului. Fără a limita cele de mai sus, Hint Connection SRL și reprezentanții săi
vor avea dreptul să elimine orice conținut care încalcă acești Termeni și condiții sau este
considerat de Hint Connection SRL, la propria sa discreție, ca fiind inacceptabil în alt mod.
Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea
oricărui conținut, inclusiv orice dependență de acuratețea, caracterul complet sau utilitatea unui
astfel de conținut.

Conținutul utilizatorului transmis prin intermediul Serviciului: În ceea ce privește conținutul sau
alte materiale pe care le încărcați prin intermediul Serviciului sau le distribuiți altor utilizatori sau
destinatari (în mod colectiv, „Conținut utilizator”), declarați și garantați că dețineți toate
drepturile, titlul și interesul și la un astfel de conținut de utilizator, inclusiv, fără limitare, toate
drepturile de autor și drepturile de publicitate conținute în acesta. Prin încărcarea oricărui
conținut de utilizator pe care îl acordați și îi veți acorda Hint Connection SRL și companiilor sale
afiliate o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără redevențe, plătită integral, transferabilă,
sublicențiată, perpetuă, irevocabilă pentru a copia, afișa, încărca, efectua, distribui, stocați,



modificați și utilizați în alt mod Conținutul dvs. de utilizator în legătură cu funcționarea Serviciului
sau promovarea, publicitatea sau comercializarea acestuia sub orice formă, mediu sau
tehnologie cunoscută sau dezvoltată ulterior.

Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte
informații despre Serviciu („Trimiteri”), furnizate de dvs. către Hint Connection SRL sunt
neconfidențiale și Hint Connection SRL va avea dreptul la restricții utilizarea și difuzarea acestor
Trimiteri în orice scop, comercial sau altfel, fără confirmare sau despăgubire pentru dvs.

Recunoașteți și sunteți de acord că Hint Connection SRL poate păstra conținutul și, de
asemenea, poate dezvălui conținut dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau cu bună
credință că o astfel de conservare sau dezvăluire este în mod rezonabil necesară pentru: (a)
respectarea procesului legal, a legilor aplicabile sau cereri guvernamentale; (b) să aplice acești
Termeni și condiții; (c) răspunde la afirmațiile că orice conținut încalcă drepturile terților; (d)
protejează drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Hint Connection SRL, a
utilizatorilor săi și a publicului; sau (e) pentru a vă facilita intrarea voluntară într-un joc sau
concurs găzduit de o terță parte. Înțelegeți că prelucrarea și transmiterea tehnică a Serviciului,
inclusiv conținutul dvs., pot implica (a) transmisiile prin diferite rețele; și (b) modificări pentru a
se conforma și a se adapta la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare.

Reclamații privind drepturile de autor: Hint Connection SRL respectă proprietatea intelectuală a
altora și le cerem utilizatorilor noștri să facă același lucru. Dacă credeți că lucrarea dvs. a fost
copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că drepturile dvs. de
proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, ar trebui să anunțați Hint Connection SRL
cu privire la cererea dvs. de încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu procedura
stabilită mai jos.

Hint Connection SRL va procesa și investiga notificările despre presupuse încălcări și va
întreprinde acțiuni adecvate în baza Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) și a altor legi
aplicabile privind proprietatea intelectuală cu privire la orice încălcare presupusă sau reală. O
notificare privind încălcarea drepturilor de autor ar trebui trimisă prin e-mail la Hint Connection
SRL Agent pentru drepturi de autor la info@hint-app.ro (Linia de subiect: „Cerere de eliminare
DMCA”). De asemenea, ne puteți contacta prin poștă la:

Hint Connection SRL
500323, Str. Zaharia Carcalechi 23 B, Brașov, Județul Brașov, România.

Pentru a fi eficientă, notificarea trebuie să fie scrisă și să conțină următoarele informații:
● o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele

proprietarului dreptului de autor sau al altor interese de proprietate intelectuală;
● o descriere a operei protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale

despre care susțineți că a fost încălcată;



● o descriere a locului în care materialul pe care pretindeți că îl încalcă se află în Serviciu,
cu suficiente detalii încât să îl găsim în Serviciu;

● adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;
● o declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună credință că utilizarea în litigiu nu este

autorizată de către proprietarul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală, de
către agentul său sau de lege;

● o declarație făcută de dvs., făcută sub pedeapsa mărturiei mincinoase, că informațiile de
mai sus din Notificare sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau al
proprietății intelectuale sau autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de
autor sau al proprietății intelectuale.

Notificare contrară: dacă credeți că conținutul dvs. de utilizator care a fost eliminat (sau la care
a fost dezactivat accesul) nu este încălcatDacă aveți autorizația de la proprietarul drepturilor de
autor, agentul proprietarului drepturilor de autor sau în conformitate cu legea, pentru a încărca și
utiliza conținutul din conținutul dvs. de utilizator, puteți trimite o contranotificare scrisă care să
conțină următoarele informații către agentul responsabil pentru drepturile de autor:

● semnătura dvs. fizică sau electronică;
● identificarea conținutului care a fost eliminat sau la care a fost dezactivat accesul și a

locației în care a apărut conținutul înainte de a fi eliminat sau dezactivat;
● o declarație conform căreia ai convingerea de bună credință că conținutul a fost eliminat

sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări greșite a conținutului; și
● numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, o declarație că sunteți de

acord cu jurisdicția instanței federale din județul Suffolk, Massachusetts și o declarație
că veți accepta notificarea procesului de la persoana care a furnizat notificarea
pretinsului încălcare.

În cazul în care agentul pentru drepturi de autor primește o contranotificare, Hint Connection
SRL va trimite o copie a contranotificării părții reclamante inițiale, informând persoana
respectivă că poate înlocui conținutul eliminat sau poate înceta dezactivarea acestuia în 10 zile
lucrătoare. Cu excepția cazului în care proprietarul drepturilor de autor depune o acțiune care
solicită o hotărâre judecătorească împotriva furnizorului de conținut, membru sau utilizator,
conținutul eliminat poate fi înlocuit sau poate fi restabilit accesul la acesta, în 10-14 zile
lucrătoare sau mai mult de la primirea contranotificării, la singura noastră discreție.

Politica privind încălcarea repetată: în conformitate cu DMCA și alte legi aplicabile, Hint
Connection SRL a adoptat o politică de încetare, în circumstanțe adecvate și la discreția
exclusivă a Hint Connection SRL, a utilizatorilor despre care se consideră că încalcă drepturile
de autor. Hint Connection SRL poate, de asemenea, la propria sa discreție, să limiteze accesul
la Serviciu și / sau să înceteze calitatea de membru al oricăror utilizatori care încalcă drepturile
de proprietate intelectuală ale altor persoane, indiferent dacă există sau nu încălcări repetate.



Site-uri web / Aplicații terță parte
Serviciul poate furniza sau terțe părți pot furniza linkuri sau alt acces la alte site-uri / aplicații și
resurse de pe Internet sau alte aplicații. Hint Connection SRL nu are control asupra acestor
site-uri / aplicații și resurse, iar Hint Connection SRL nu este responsabil și nu susține astfel de
site-uri / aplicații și resurse. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Hint Connection SRL nu
va fi responsabilă sau responsabilă, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate
sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice conținut,
evenimente, bunuri sau servicii. disponibil pe sau prin orice astfel de site / aplicație sau resursă.
Orice relație pe care o aveți cu terți, găsită în timpul utilizării Serviciului, este între dvs. și terța
parte și sunteți de acord că Hint Connection SRL nu este responsabilă pentru orice pierdere sau
pretenție pe care o puteți avea împotriva unei astfel de părți terțe.

Servicii de rețele sociale
Puteți activa sau conecta la Serviciu prin diferite servicii terțe online, cum ar fi social media și
servicii de rețele sociale precum Facebook sau Twitter („Servicii de rețea socială”).
Conectându-vă sau integrând direct aceste Servicii de rețele sociale în Serviciu, vă facem
experiențele online mai bogate și mai personalizate. Pentru a profita de această caracteristică și
capabilități, vă putem cere să vă autentificați, să vă înregistrați sau să vă conectați la Servicii de
rețele sociale pe site-urile web ale furnizorilor respectivi. Ca parte a unei astfel de integrări,
Serviciile de rețele sociale ne vor oferi acces la anumite informații pe care le-ați furnizat acestor
servicii de rețele sociale și vom folosi, stoca și dezvălui aceste informații în conformitate cu
politica noastră de confidențialitate. Pentru mai multe informații despre implicațiile activării
acestor servicii de rețele sociale și Hint Connection SRL, utilizarea, stocarea și divulgarea
informațiilor referitoare la dvs. și utilizarea de către dvs. a acestor servicii în cadrul Hint
Connection SRL (inclusiv listele dvs. de prieteni și altele asemenea), vă rugăm să consultați
Politica noastră de confidențialitate. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că modul în care
Serviciile de rețele sociale utilizează, stochează și dezvăluie informațiile dvs. este guvernat
exclusiv de politicile unor astfel de terțe părți, iar Hint Connection SRL nu va avea nicio
răspundere sau responsabilitate pentru practicile de confidențialitate sau alte acțiuni ale oricărui
site sau serviciu terță parte care poate fi activat în cadrul Serviciului.

În plus, Hint Connection SRL nu este responsabil pentru acuratețea, disponibilitatea sau
fiabilitatea oricărei informații, conținut, bunuri, date, opinii, sfaturi sau declarații puse la
dispoziție în legătură cu Serviciile de rețele sociale. Ca atare, Hint Connection SRL nu este
responsabilă pentru daunele sau pierderile cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în
legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de servicii de rețele sociale. Hint Connection
SRL permite aceste caracteristici doar ca o comoditate, iar integrarea sau includerea acestor
caracteristici nu implică o aprobare sau recomandare.



Rezilierea
Sunteți de acord că Hint Connection SRL, la propria sa discreție, poate suspenda sau termina
contul dvs. (sau orice parte a acestuia) sau utilizarea Serviciului din cauza lipsei de utilizare sau
dacă Hint Connection SRL consideră că ați încălcat sau ați acționat în contradicție cu litera sau
spiritul acestor Termeni și condiții. Orice activitate suspectă frauduloasă, abuzivă sau ilegală
care poate constitui un motiv pentru încetarea utilizării de către dvs. a Serviciului, poate fi
trimisă autorităților competente de aplicare a legii. Hint Connection SRL poate, de asemenea, la
propria sa discreție și în orice moment să întrerupă furnizarea Serviciului sau a oricărei părți a
acestuia, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că orice reziliere a accesului dvs. la Serviciu în
temeiul oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții poate fi efectuată fără o notificare
prealabilă și recunoașteți și sunteți de acord că Hint Connection SRL vă poate dezactiva sau
șterge imediat contul și toate informațiile și fișierele aferente din cont și / sau blocați orice acces
suplimentar la astfel de fișiere sau la Serviciu. În plus, sunteți de acord că Hint Connection SRL
nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice încetare a accesului dvs.
la Serviciu.

Disputele utilizatorilor
Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu orice alt utilizator în
legătură cu Serviciul și Hint Connection SRL nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate
cu privire la acesta. Hint Connection SRL își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație, de a se
implica în vreun fel în disputele dintre dvs. și orice alt utilizator al Serviciului.

General
Acești Termeni și condiții constituie întregul acord între dvs. și Hint Connection SRL și
guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare dintre dvs.
și Hint Connection SRL cu privire la Serviciu. De asemenea, puteți fi supus unor termeni și
condiții suplimentare care se pot aplica atunci când utilizați servicii afiliate sau terțe, conținut terț
sau software terț. Acești Termeni și condiții vor fi guvernate de legile României, fără a ține cont
de prevederile sale privind conflictul de legi. În ceea ce privește orice litigii sau reclamații care
nu fac obiectul arbitrajului, așa cum este prezentat mai sus, dvs. și Hint Connection SRL sunteți
de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor de stat situate în
România. Eșecul Hint Connection SRL de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere
a acestor Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere. În cazul în
care o dispoziție a acestor Termeni și condiții este considerată de o instanță de jurisdicție
competentă a fi invalidă, părțile convin totuși că instanța trebuie să depună eforturi pentru a
pune în aplicare intențiile părților, astfel cum se reflectă în dispoziție și în celelalte dispoziții ale
acestor Termeni. Serviciului rămân în vigoare și efect. Sunteți de acord că, indiferent de orice
statut sau lege contrară, orice reclamație sau cauză de acțiune care decurge din sau legată de
utilizarea Serviciului sau a acestor Termeni și condiții trebuie depusă în termen de un (1) an de
la reclamație sau cauză de acțiune a apărut sau a fi interzis pentru totdeauna. O versiune
tipărită a acestui acord și a oricărui aviz dat în formă electronică va fi admisibilă în procedurile



judiciare sau administrative bazate pe sau referitoare la acest acord în aceeași măsură și sub
rezerva acelorași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate
inițial în formular tipărit. Nu puteți atribui acești Termeni și condiții fără acordul prealabil scris al
Hint Connection SRL, dar Hint Connection SRL poate atribui sau transfera acești Termeni și
condiții, integral sau parțial, fără restricții. Titlurile secțiunilor din acești Termeni și condiții sunt
doar pentru comoditate și nu au niciun efect legal sau contractual. Notificările dvs. pot fi făcute
prin e-mail sau prin poștă obișnuită. Serviciul vă poate oferi, de asemenea, notificări cu privire la
modificările aduse acestor Termeni și condiții sau la alte aspecte, afișând notificări sau linkuri
către notificări în general pe Serviciu.

Confidențialitatea dvs.
La Hint Connection SRL, respectăm confidențialitatea utilizatorilor noștri. Pentru detalii,
consultați Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu
colectarea și utilizarea datelor noastre personale, așa cum este prezentat în acesta.

Achiziții în aplicație
Hint poate oferi produse și servicii pentru cumpărare („în achiziții de aplicații”) prin iTunes,
Google Play sau alte platforme de aplicații autorizate de Hint (fiecare, un „magazin de
software”). Dacă alegeți să efectuați o achiziție în aplicație, vi se va solicita să introduceți detalii
pentru contul dvs. în Magazinul de software, iar contul dvs. va fi taxat pentru achiziția în
aplicație în conformitate cu termenii dezvăluiți pentru dvs. în momentul cumpărării, precum și
pentru condițiile generale pentru achizițiile de aplicații care se aplică contului dvs. Unele
magazine software vă pot percepe taxe pe vânzări, în funcție de locul în care locuiți. Dacă
achiziționați un abonament periodic recurent automat printr-o achiziție în aplicație, contul dvs.
va fi facturat continuu pentru abonament până când anulați. După perioada inițială de angajare
a abonamentului și din nou după orice perioadă de abonament ulterioară, abonamentul dvs. va
continua automat pentru o perioadă echivalentă suplimentară, la prețul pe care l-ați convenit la
abonare. Dacă nu doriți ca abonamentul dvs. să se reînnoiască automat sau dacă doriți să
schimbați sau să reziliați abonamentul, va trebui să vă conectați la cont și să urmați
instrucțiunile pentru a anula abonamentul, chiar dacă altfel v-ați șters contul la noi sau dacă ați
șters aplicația Hint de pe dispozitiv. Ștergerea contului dvs. din Hint sau ștergerea aplicației Hint
de pe dispozitiv nu vă anulează abonamentul; Hint va păstra toate fondurile încărcate în contul
dvs.până când anulați abonamentul prin contul dvs.

Întrebări? Sugestii?
Vă rugăm să ne contactați la office@hint-app.ro pentru a raporta orice încălcare a acestor
Termeni și condiții sau pentru a pune întrebări cu privire la acești Termeni și condiții sau
Serviciu.

mailto:office@hint-app.ro

