REGULAMENT PROMOTIE 18.12.2018 – 15.01.2019

Organizator – S.C. COMBRIDGE S.R.L. (în cele ce urmează COMBRIDGE sau Furnizor),
societate înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J14/126/2003, cod fiscal RO
14601183, având sediul social în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, parter comercial,
nr. VI, bl. 6, județul Covasna, și punct de lucru în București, Calea Victoriei Nr. 155, bl. D1,
Tronson 6, etaj 1, Sector 1, tel +4031/080.0200, fax +4031/080.0201, e-mail:
office@combridge.ro, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2583, prin
prezentele prevederi informează utilizatorii, clienții/potențialii clienți, persoane fizice si
juridice cu privire la termenii generali si condițiile aplicabile în cazul campaniilor
promotionale oferite utilizatorilor serviciilor site-ului www.cloude.ro.
In aceasta campanie promotionala pot participa persoane juridice si persoane fizice, având
vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă
este necesar acordul scris al părinților.
Campania Promotionala se desfasoara in perioada 18 decembrie – 15 ianuarie 2019
Organizatorul va oferi urmatoarele beneficii pentru achizitiile seviciilor VPS efectuate prin
intermediul platformei www.cloude.ro :
- La orice achizitie mai mica sau egala cu 20 Euro/Client inregistrat pe platforma cloude.ro,
organizatorul va incarca automat in contul de abonat suma de 10 Euro.
- La orice achizitie mai mare de 20 Euro/Client inregistrat in platforma cloude.ro,
Organizatorul va incarca automat in contul de abonat, dublul sumei incarcate de catre
respectivii Clienti.
Oferirea creditelor sus mentionate se face catre acei Clienti ai Organizatorului care
achizitioneaza
in perioada 18.12.2018 – 15.01.2019 servicii VPS conform pragurilor
mentionate.
Creditul acordat de catre Organizator poate fi utilizat doar în vederea achiziționării de servicii
VPS (virtual private server ) prin intermediul site-ului oficial www.cloude.ro, începând cu
data de 18.12.2018. Serviciile vor putea fi utilizate doar in termenii si conditiile furnizate pe
acest site.la sectiunile „Politica de utilizare a site-ului si a serviciilor” si „Termeni si conditii
contractuale” publicate pe site-ul www.cloude.ro, putand fi accesate oricând de către
Utilizatori/Clienti.
Înregistrarea se va efectua pe site-ul cloude.ro folosind adresa de email, creditul putand fi
utilizat doar de catre Clientul/ abonatul care indeplineste conditiile prevazute mai sus.
După expirarea creditului prin atingerea pragului valoric, serviciile achiziționate iși vor pastra
starea afișată în panoul de control > listă VPS, putând implica obligații de plată pentru Client/
utilizator. În cazul în care nu doriți utilizarea serviciilor după consumarea creditului, vă
rugăm să ștergeți toate VPS-urile create pentru a evita taxarea conform ofertei de pe site.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați termenii si condițiile contractuale și / sau
secțiunea Întrebări frecvente sau să ne contactați pe adresa hello@cloude.ro.
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Campania Promotionala poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita mai sus,
in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel
putin 24 de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale, prin intermediul
site-ului www. cloude.ro In acest caz, Campania Promotionala va produce in continuare
efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind
incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul regulament, urmând a notifica utilizatorii prin
publicarea modificărilor pe Site-ul www.cloude.ro.
INFORMAȚII ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A
SERVICIILOR
Site-ul www.cloude.ro (în continuare denumit Site-ul) este proprietatea S.C. Combridge SRL,
iar drepturile de proprietate intelectuală și industrială pentru orice software, design, program
sau orice alt conținut în legatură cu Site-ul aparține exclusiv Furnizorului. Informațiile și
conținutul existent pot fi folosite de persoane fizice si juridice doar în vederea informării
privind serviciile/produsele oferite de către Combridge, precum și în vederea achiziționării
acestor Servicii/Produse. În cazul constatării oricărei încălcări a drepturilor Furnizorului, de
către utilizator/Client, Furnizorul iși rezervă dreptul să restricționeze accesul la Site și
totodată să demareze orice proceduri legale pe care le consideră necesare.
Folosirea acestui site implică acceptarea condițiilor de utilizare stabilite de către Combridge,
iar în cazul în care nu sunteti de acord cu aceste condiții propuse, vă rugăm să nu folosiți Siteul.
Combridge iși rezervă dreptul ca, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea
utilizatorilor site-ului sau dacă aceștia au un comportament care poate prejudicia interesele
Combridge, să refuze accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcţiile Site-ului, să
aprobe sau nu activarea contului oricărul Client, să restricționeze procesarea unei comenzi și
să refuze furnizarea Serviciului, fără nici o justificare și fără a putea fi ținută responsabilă
pentru asemenea acțiuni.
Utilizatorii sunt responsabili cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul
de utilizator și pentru toate activitățile efectuate în contul de utilizator creat pe Site.
Organizatorul campaniei prelucreaza date personale in conformitate cu Regulamentul general
al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil
din data de 25 mai 2018 . Bifarea optiunii Sunt de acord cu „Politica de prelucrare a datelor
cu caracter personal” in cursul procedurii de inregistrare ca utilizator al site-ului
www.cloude.ro, reprezinta acceptarea expresa de catre Utilizator/Client a prevederilor
cuprinse in Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
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