Termeni si conditii de utilizare
Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale acestui framework pentru
video colaborare prezentate mai jos. Accesul dumneavoastra la componente sale se supune
Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la
acestia si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre dumneavoastra si SC HyperMedia SRL HPM.
HPM, in calitate de proprietar al HyperTalk framework si sitului www.hypertalk.net, isi rezerva dreptul
dea schimba si actualiza in orice moment componentele HyperTalk framework sau continutul sitului,
precum si Politica de confidentialitate ori Termenii si conditiile de folosire a lor, fara nici un fel de
notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune, pe site-ul
www.hypertalk.net pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.
Aplicabilitate
Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru HyperTalk framework si situl
www.hypertalk.net denumite generic Hypertalk.Net, in cele ce urmeaza. In cadrul prezentului document,
cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul
masculin includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.
Drepturi de autor
SC HyperMedia SRL – HPM – este proprietarul Hypertalk.Net, si beneficiaza de toate drepturile legale
recunoscute autorilor si proprietarilor, conform legislatiei romane si internationale. In lipsa altor
precizari, toate materialele, incluzand imagini, ilustratii, concept, design, icoane, fotografii, clipuri
audio/video, componente software, samd sunt proprietatea HPM sau sunt licentiate de HPM pentru a fi
folosite.
Drepturi de utilizare
HPM acorda deptul de accesare/utilizare a Hypertalk.Net si instrumentelor pentru video colaborare
tutoror utilizatorilor inregistrati, avand calitatea de dezvoltatori software, moderatori, participanti sau
simpli vizitatori, fara posibilitatea de modificare a componentelor software in lipsa
unui acord din partea HPM. Acest aspect nu include:




revanzarea sau utilizarea in scopuri comerciale a informatiilor prezentate pe www.hypertalk.net;
descarcarea sau copierea informatiilor legate de conturile de utilizatori;
utilizarea tehnicilor tip data mining, robotilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea
/
analiza datelor.

HPM poate acorda o licenta limitata, revocabila si ne-exclusiva de a utiliza/extinde componente
HyperTalk.Net atata vreme cat nu e modificata identitatea frameworkului sau sitului www.hypertalk.net.
Licenta acordata nu va permite utilizarea marcilor Hypertalk.Net sau HyperTalk Framework fara acordul
prealabil scris al SC HyperMedia SRL. Continutul sitului Hypertalk.Net, integral si/sau partial, nu poate fi
reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil
al SC HyperMedia SRL. Analog, componentele software ale HyperTalk Framework nu pot fi reproduse,
duplicate, copiate, revandute, sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil al SC
HyperMedia SRL.
Mărci
Marcile Hypertalk.Net si HyperTalk Framework sunt marci ale SC HyperMedia S.R.L. Domeniile
www.hypertalk.ro, www.hypertalk.it si www.hypertalk.net sunt detinute de catre SC HyperMedia S.R.L.
Utilizarea acestor marci, a domeniilor sau a numelui Hypertalk.Net, in forma directa sau "ascunsa" (de
tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila
scrisa a SC HyperMedia SRL este interzisa si se pedepseste conform legii. Utilizarea neautorizata a acestora
revoca imediat licentele acordate de catre HyperMedia SRL, conform cu cele de mai sus.

Conditii de utilizare
Hypertalk.Net este furnizat de catre SC HyperMedia SRL pe o baza "asa cum este" si "atat cat este
disponibil". SC HyperMedia SRL nu garanteaza ca sistemul Hypertalk.Net si HyperTalk Framwork,
serverele pe care acestea sunt gazduite, sau e-mailurile trimise de la Hypertalk.Net, Hypertalk.Ro sau
Hypertalk.it sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator.
Dezvoltatorul, cand implementeaza HyperTalk Framework in sistemele proprii, si utilizatorul, ce
foloseste sistemul Hypertalk.Net, o fac pe risc propriu, HyperMedia SRL fiind libera de orice
raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de vizitarea, accesarea si utilizarea
sistemului Hypertalk.Net, respectiv implementarea a componentelor HyperTalk Framework, sau ca
urmare a utilizarii informatiilor asimiate din din situl web. HyperMedia SRL nu este raspunzatoare de
erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor pe paginile
web ale sistemului. HyperMedia SRL nu acorda nici un fel de garantie pentru continutul si utilizarea
sitului HyperTalk.Net sau ale celor dezvoltate in baza HyperTalk Framework. Informatiile publicate
corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe site, sau actualizarii diverselor pagini ale acestuia.
Securitate
Daca utilizati sistemul Hypertalk.Net sunteti raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor
privind contul dumneavoastra de acces (numele de utilizator si parola, API token, etc) si sunteti de acord
sa va asumati intreaga responsabilitate pentru activitatile/actiunile desfasurate in cadrul sitului si
framework-ului in baza credentialelor dumneavoastra. In cazul in care suspectati ca, din diverse
motive imputabile dumneavoastra sau nu, confidentialitatea acestor date de acces a fost compromisa,
veti notifica imediat echipa de administrare Hypertalk.Net pentru a bloca accesul la cont si a va genera
cat mai rapid un nou set de credentiale.
Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra sitului sau framework-ului si tentativa de efectuare
a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat,
modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, samd, vor
fi pedepsite conform legii.
Comunicare
Utilizatorii sistemului Hypertalk.Net si HyperTalk Framwork pot trimite comentarii, note, sugestii, idei
sau observatii cu privire la continut si structura, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat
continutul acestor intrebari nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata
privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale SC HyperMedia SRL si Hypertalk.Net sau ale unor
terte parti, si care nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale, solicitari comerciale,
scrisori in lant, mailing de masa, sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o adresa de email falsa sau sa impersonati o alta persoana sau entitate. HyperMedia SRL isi rezerva dreptul, dar nu
si obligatia, de a indeparta sau edita o astfel de informatie transmisa.
Prin trimiterea unei astfel de informatii, daca nu este altfel specificat, acordati HyperMedia SRL si
partenerilor/afiliatilor sai de a utiliza numele pe care l-ati trimis in conjunctie cu informatia, daca
acestia vor decide astfel. Declarati si garantati ca detineti sau controlati toate drepturile cu privire la
informatiile transmise (inclusiv dar nu numai materialele postate in sistem) ca acestea sunt corecte si ca
utilizarea acestora nu intra in contradictie cu Termenii si conditiile de utilizare, ca nu vor cauza daune
catre o terta parte si ca veti despagubi integral HyperMedia SRL sau partenerii/afiliatii sai pentru toate
cererile rezultate din informatia astfel transmisa.
Înregistrare online
Pentru a accesa serviciile HyperTalk.Net si HyperTalk Framework trebuie să parcurgeți întreg procesul
de înregistrare, completând formularul și acceptând acest contract, urmând apoi acceptul din partea
HyperMedia SRL. HPM își rezervă dreptul de a respinge cererea dumneavoastră de înregistrare fără a vă
notifica cu privire la acest aspect. În acest caz, ca și potențial client, aveți dreptul de a depune o nouă
cerere de înregistrare ce va fi re-analizată de către echipa HyperTalk.Net.

Informațiile de înregistrare
Informațiile furnizate pe durata procesului de înregistrare trebuie să fie complete, clare și de actualitate.
Dumneavoastră sunteți singurul responsabil de actualizarea lor, de câte ori este necesar. HPM își rezervă
dreptul de a închide imediat acest contract în situația în care informațiile dumneavoastră sunt neclare,
incomplete sau neactualizate. Dumneavoastră sunteți conștient de faptul că aceste informații sunt incluse
în procesul de gestionare a clienților de care HPM se face direct responsabil. cazul
În
în care este necesar,
dumneavoastră asigurați accesul HPM la aceste informații vederea
în
corectării sau actualizării lor, după
caz.
Informațiile de acces / Securitatea și confidențialitatea datelor
Pentru accesul la servicii și utilizarea instrumentelor HyperTalk.Net, implicit HyperTalk Framework, veți
folosi un nume de utilizator (adresa dumneavoastră de email) și parola speficată în procesul de înregistrare,
respectiv API token pentru development. Sunteți singurul reponsabil de confidențialitatea acestor
credentiale și totodată de activitățile desfășurate prin intermediul contului dumneavoastră de utilizator/
dezvoltator/integrator sau reprezentant al unei entități de business. Vă angajați să notificați HPM cu privire
la accesul neautorizat la contuldumneavoastră sau să semnalați de o eventuală problemă de securitate. HPM
nu se face responsabilă de anumite probleme cauzate de accesul la contul dumneavoastră și utilizarea
instrumentelor HyperTalk.Net de către o terță parte, cu sau fără acordul/permisiunea dumneavoastră.
Oferte promoționale și accesul gratuit la Servicii
HyperMedia SRL își rezervă dreptul de a oferi diferite oferte promoționale și acces gratuit la o serie de
servicii si instrumente HyperTalk. Acestea vor fi, însă, modificate în mod discontinuu, fără notificarea în
prealabil a utilizatorilor. Detaliile cu privire la ofertele promoționale sau accesul gratuit la Servicii vor fi
afișate pe Site sau în secțiune speciala.
Abonament
Sunteți responsabil de Abonamentul / Abonamentele pentru care optați și autorizați astfel HPM să factureze
și solicite plata Abonamentului / Abonamentelor în concordanță cu Informațiile de Plată, introduse în
secțiunea My Profile. Veți fi responsabil de eventuale suprataxări solicitate de diferite agenții
guvernamentale sau alte intituții care au ca obiect de activitate colectarea de taxe exceptându-le pe cele cu
privire la venitul net practicat de HyperTalk.Net.
Facturare
Factura va fi emisă electronic în momentul în care achiziționați unul dintre Serviciile sau Produsele
HyperTalk. De la momentul primirii facturii, via email, aveți 10 zile pentru clarificarea eventualelor
probleme (dispută privind plata Serviciilor sau Produselor). In cazul în care nu apar dispute privind plata,
termenul de plată este de 15 zile de la data emiterii facturii. In limita celor 15 zile vă obligați să achitați
orice sumă care nu face obiectul unei dispute privind plata Serviciilor sau Produselor. În cazul întârzierilor
de plată se vor percepe penalități de 1% pe zi din valoarea restantă. În cazul neonorării plaților restante întrun termen de 15 de zile, HyperMedia SRL își rezevă dreptul de a suspenda serviciile pentru contul restant.

Plata serviciilor de date
HyperMedia SRL nu se face resposabilă de costul traficului de date datorat folosirii și accesării
serviciilor HyperTalk.Net. Sunteți singurul responsabil de plata acestor servicii Internet, wireless, 3G,
4G, 5G.
Minori
Prin validarea formularului de înregistrare sunteti de acord că:
Aveti cel putin 18 ani si (i) faceți înregistrarea în nume propriu sau (ii) sunteti autorizat legal să
reprezentati si să acceptati termenii si conditiile în numele persoanei pe numele căreia faceti
înregistrarea.
Informatiile furnizate de dvs în formular sunt adevărate, clare si complete, si veti mentine si actualiza
periodic informatiile pe durata valabilitatii acestui contract, astfel încât acestea vor rămâne clare,
adevărate si complete.
Proprietate intelectuala
HyperMedia SRL respecta drepturile intelectuale ale altora. In cazul in care considerati ca munca
dumneavoastra a fost copiata de o maniera care sa incalce dreptul de proprietate intelectuala, va rugam
adresati HyperMedia SRL o notificare care sa cuprinda:







semnatura fizica sau electronica a persoanei autorizate sa reprezinte pe posesorul dreptului de
proprietate;
descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciati ca au fost incalcate;
indicare a locatiei pe situl www.hypertalk.net unde apreciati ca aceste drepturi au fost
incalcate;
adresa, numarul de telefon si adresa e-mail a dumneavoastra;
declaratie pe proprie raspundere conform careia sunteti convins ca utilizarea in disputa nu a
fost autorizata de detinatorul drepturilor, ale imputernicitului sau ale legii;
declaratie notariala pe proprie raspundere conform careia actionati cu buna credinta, ca
notificarea este completa si corecta si ca sunteti detinatorul drepturilor sau actionati in numele
sau.

Politica de confidentialitate
Va rugam sa accesati si sectiunea “Politica de confidentialitate” care se aplica de asemenea
accesului/vizitei dumneavoastra pe www.hypertalk.net si utilizarea HyperTalk Framework.
Legislatie
Termenii si conditiile de folosire se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o
rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul SC
HyperMedia SRL. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi
considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul
HyperMedia SRL.
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