Termeni și Condiții

ASPECTE LEGALE
În această secțiune vă sunt prezentate condițiile de utilizare a serviciilor puse la dispoziția dvs. de
către www.paladinresidence.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții oricând vom
considera necesar, fără o notificare prealabilă, fapt pentru care este recomandată citirea acestor
condiții de fiecare dată când vizitați acest site.
Acest site este un material de informare și comunicare în timp real oferit de SC MEDIA CITY
SRL cu scopul de a prezenta informații considerate a fi utile pentru toți partenerii și colaboratorii
noștri, precum și pentru publicul larg.
Pentru folosirea în bune condiții a paginii se recomandă citirea cu atenție a termenilor și
condițiilor.

1. Drepturi de autor
Întregul conținut al paginii este protejat prin legislația românească și internațională a drepturilor
de autor. Proprietarul drepturilor de autor este SC MEDIA CITY SRL. Aveți permisiunea de a
tipări sau descarca secțiuni de materiale din diferite zone ale paginii doar pentru utilizare proprie,
non-comercială.

2. Politica de utilizare a paginii
Prin accesarea și utilizarea acestei pagini, vă asumați riscul și responsabilitatea totală pentru
utilizarea ei și a Internetului. Vizitarea paginii implică acceptarea acestor termeni și condiții. SC
MEDIA CITY SRL nu garantează că pagina va funcționa neîntrerupt sau fără erori sau că
defectele din pagina vor fi corectate. Nici una din informațiile ori datele prezentate nu crează
obligații în sarcina SC MEDIA CITY SRL.

3. Confidențialitate
SC MEDIA CITY SRL pune accent pe confidențialitatea datelor. Puteți naviga prin site fără să
oferiți nici o informație despre dumneavoastră. Pentru a putea beneficia de serviciile pe care le
solicitați, avem însă nevoie de unele infomații despre dumneavoastră. Astfel SC MEDIA CITY
SRL poate deține și folosi aceste informații publice (furnizate de exemplu printr-o cerere sau
printr-un formular de înregistrare, contract etc. și pot include, printre altele, numele, adresa,

numere de telefon, informații despre modul în care folositi serviciile și produsele noastre, etc.)
doar pentru a vă comunica ofertele speciale și informații actualizate despre serviciile și produsele
oferite de către SC MEDIA CITY SRL.
Toate datele prezentate pe site sunt cu caracter informativ, nici una din informațiile prezentate nu
crează obligații în sarcina SC MEDIA CITY SRL.
Pentru orice alte informații vă rugăm sa ne contactați.

