
Condiţii de Participare Comunitatea CEWE 

  

1. Partenerul platformei CEWE Community (Comunitatea CEWE; Comunitate) este CEWE.ro, operat de CEWE Hungary Ltd., 

denumit în continuare CEWE. 

 

2. Scopul Comunităţii CEWE este de a oferi şi facilita o platformă în cadrul căreia utilizatorii (Utilizator) au posibilitatea de 

a partaja fotografii cu membrii comunităţii, fotografiile pe care a utilizat la editarea produselor CEWE (mostre; produse). 

 

3. Paşii necesari pentru înregistrarea mostrei de către Utilizator: 

 

a. Crearea unui cont în Comunitatea CEWE 

b. Introducerea unui număr comandă formată din 2 x 6 cifre şi adresa de e-mail cu care s-a trimis 

comanda (avem posibilitatea de a accepta proiecte realizate cu până la 6 săptămâni de la transmiterea 

comenzii) 

c. După acceptarea Termenilor şi a condiţiilor, precum şi a notei de informare privind protecţia datelor 

personale, cererea de înregistrare a mostrei este trimis mai departe către platforma CEWE 

d. Mostra este moderată de un angajat CEWE în 72 de ore de la trimiterea cererii de înregistrare, aceasta 

va fi acceptată sau refuzată în funcţie de conţinut 

e. În urma acceptarea mostrei, Utilizatorul este anunţat în cadrul unui e-mail de faptul că mostra este 

publicată şi vizibilă online în pagina Comunităţii. Deasemenea, notificarea va conţine un link cu mostra 

partajată şi un cod voucher cadou în valoare de 45 Lei pentru înregistrarea mostrei în Comunitatea 

CEWE 

f. Mostra încărcată în Comunitatea CEWE este vizibilă online de oricine. Mostra poate fi evaluată de 

Utilizatorii Comunităţii în forma unor steluţe sau comentarii. 

 

 

4. CEWE îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv şi fără întârziere mostre care conţin orice formă de violenţă; 

conţin nuditate sub orice formă, în special privind nuditatea copilului; promovează discriminearea de orice 

natură; au caracter ofensator, abuziv, indecent. 

5. CEWE este exonerat de răspundere pentru comentariile şi conţinuturile publicate în pagina de web: 

a. Responsabilitatea pentru conţinutul comentariului îi aparţine integral celui care îl redactează şi 

postează. Comentariul trebuie formulat în mod politicos, în conformitate cu legile actuale. 

Deasemenea, autorul îţi asumă responsabilitatea pentru a deţine drepturi de utilizator în ceea ce 

priveşte conţinutul încărcat / menţionat în forma unui link. 

b. CEWE îşi rezervă dreptul de a exclude temporar sau definitiv utilizatorii care încalcă condiţiile şi 

termenele stabilite în cadrul Comunităţii CEWE. 

c. CEWE este exonerat de răspundere pentru conţinuturile publicate de Utilizatori şi îşi rezervă dreptul 

de şterge sau de a bloca în orice moment conturi de utilizatori sau mostre înregistrate în comunitate. 

d. CEWE are dreptul de a edita şi a modifica comentariile care nu respectă termenele descrise mai sus. 

e. CEWE – cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii, precum şi cu 

excepţia încălcării obligaţiilor contractuale esenţiale – va fi răspunzător doar pentru daune care se 

datorează comportamentului defensiv sau extrem de neglijent. Cele descrise mai sus se referă la 

daunele indirecte, şi în mod special pentru profitul pierdut. 



f. Responsabilitatea faţă de consumator - în afară de fapte ce se desfăşoară cu intenție sau din culpă 

gravă, şi cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii, precum şi cu 

excepţia încălcării obligaţiilor contractuale esenţiale – valoarea contractul se limitează doar asupra 

pagubelor medie şi a pagubelor previzibile în mod tipic la data încheierii contractului. Cele descrise 

mai sus se referă la daunele indirecte, şi în mod special pentru profitul pierdut. 

g. Responsabilitatea părților - în afară de fapte ce se desfăşoară cu intenție sau din culpă gravă, şi cu 

excepţia infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii, precum şi cu excepţia încălcării 

obligaţiilor contractuale esenţiale – valoarea contractul se limitează doar asupra pagubelor medie şi a 

pagubelor previzibile în mod tipic la data încheierii contractului. Cele descrise mai sus se referă la 

daunele indirecte, şi în mod special pentru profitul pierdut. 

h. Limitarea răspunderii contractuale descrise în paragraful 1-7. se aplică de asemenea pentru angajaţii 

şi alţi reprezentanţi ai CEWE. Cele descrise mai sus nu se aplică creanţelor privind răspunderea în 

ceea ce priveşte imperative ale legislaţiei naţionale. 

i. CEWE își rezervă dreptul de modificare a Termenelor și Condiţiilor şi documentul privind Protecţia 

Datelor şi este obligat să notifice utilizatorii despre aceste modificări în cadrul unui e-mail.  

j. Utilizatorul are dreptul de a respinge aceste modificări. În acest caz relaţia contractuală dintre CEWE 

şi Utilizator se încheie cu efect imediat. 

k. În cazul în care Utilizatorul acceptă modificările, ele sunt obligatorii.  

 

6. Website-ul Comunităţii CEWE nu este utilizată pentru păstrarea datelor de utilizator, astfel în cazul unei pierderi 

posibile a datelor CEWE nu îşi asumă nicio responsabilitate. 

 

7. Odată cu încărcarea mostrei pe pagina Comunităţii CEWE, Utilizatorul acordă CEWE şi partenerii săi un drept 

de folosire pe termen nelimitat şi irevocabil pentru activităţi PR. Această activitate include reproducerea şi 

răspândirea mostrei pentru propriile scopuri de marketing, pentru care Utilizatorul va cere nicio recompensă. 

Mostrele pot fi utilizate exclusiv în corelaţie cu Comunitatea CEWE şi include următoarele activităţi: 

 

a. Prezentare pe internet şi în cadrul reţelelor sociale 

b. Preluarea în alte publicaţii, înclusiv publicări de câtre teţri, în comunicate de presă 

c. Prezentarea serviciilor oferite de CEWE 

Pentru o utilizare comercială care depăşeşte cadrul descris, este necesar acordul explicit al autorului. 

8. Odată cu înregistrarea mostrei în cadrul Comunităţii CEWE, Utilizatorul confirmă faptul că este autorul 

fotografiilor încărcate şi că dispune, astfel, de dreptul nelimitat de folosire asupra acestora. De asemenea, 

participantul confirmă că materialul încărcat nu este afectat de alte drepturi din partea unor terţe persoane; în 

special, că toate persoanele care pot fi recunoscute în fotografii sunt de acord cu modalităţile de folosire 

menţionate mai sus şi că drepturile de proprietate intelectuală a terţelor persoane nu sunt încălcate prin aceste 

modalităţi de folosire. 

 

9. Utilizatorul este de acord ca numele său să fie menţionat ca autor. 

 

10. Utilizatorul care îşi înregistrează mostra în cadrul Comunităţii, este onorat cu un voucher CEWE în valoare de 

45 Lei. Pentru publicarea mostrei în cadrul condiţiilor de publicare nu se achită niciun fel de onorariu şi nicio 

remuneraţie. 

 

11. În cazul a mai multor proiecte aproape identice sau identice (diferența fiind un text transcris sau fotografii și 

texte rearanjate), moderatorii acceptă participarea unei singure proiecte, chiar dacă comanda conține mai multe 

copii din aceeași produs. Astfel utilizatorul poate fi onorat cu un singur voucher cadou în valoare de 45 Lei. 

 

12. Mostra înregistrată în Comunitatea CEWE poate fi ştearsă oricând în cadrul Contului de Utilizator. 

 



13. Odată cu încărcarea mostrei, Utilizatorul se declară de acord cu condiţiile de participare. Calea juridică este 

exclusă. 


