Generalitati
Acesta este o platforma website detinuta exclusiv de S.C. Mega Image S.R.L., denumita „Mega Image”.
Conditiile de utilizare se refera exclusiv la website-ul www.stamdevorba.ro
In cazul in care nu sunteti de acord cu conditiile de utilizare a website-ului si a datelor cu caracter personal de catre
Mega Image, va rugam sa nu utilizati acest site.
Accesul la prezentul site precum si folosirea lui este permisa numai in concordanta cu termenii si conditiile de mai jos
si cu Legea Statului Roman.
2. Conditiile de utilizare a website-ului
Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui website sunt proprietatea S.C. Mega Image S.R.L.
Continutul site-ului www.stamdevorba.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau
transmis in orice forma, incluzand dar nelimitandu-se la forma electronica fara permisiunea anterioara scrisa a S.C.
Mega Image S.R.L. Materialele publicate si continutul www.stamdevorba.ro pot fi utilizate numai in scop personal,
fiind interzisa comercializarea acestora.
Comentarea pe acest website este libera pentru orice persoana fizica, in varsta de peste 18 ani, in limita
recomandarilor listate mai jos.
Autorul/ userul/ membrul comunitatii este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest blog.
Desi sunt permise comentariile anonime sau sub pseudonim, incurajam folosirea datelor de contact reale (nume si email) pentru un dialog onest.
Ne rezervam dreptul de a sterge/modera orice comentariu. Vor fi sterse comentariile care:
-

utilizeaza un limbaj indecent, vulgar, sau au mesaj discriminator, xenofob sau rasist;
ofenseaza autorul website-ului/articolele/produsele, blogul in sine sau pe unul din comentatori;
fac publicitate altor site-uri/produse ori servicii, fara a avea o relevanta directa cu subiectul postului;
au tenta politica.

www.stamdevorba.ro reprezinta un spatiu destinat exclusiv dezbaterii problemelor si aspectelor de interes ale
comunitatii si incurajam discutiile libere, dezbaterile. Pentru orice intrebari legate de produsele si serviciile SC Mega
Image SRL, va rugam sa utilizati canalele de comunicare dedicate (www.mega-image.ro Telefonul Clientului:
0800410900).
3. Date de inregistrare
S.C. Mega Image S.R.L., cu sediul in Str. Siret, Nr. 95, Etaj 1, sector 1, Bucuresti, este inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/27872/1994, avand Codul Unic de Inregistare RO6719278. Capitalul social este in valoare de
45.045.420 RON.
4. Disponibilitatea produselor
Ofertele si recomandarile referitoare la produse, postate pe acest site sunt valabile in limita stocului disponibil si doar
pentru magazinul Wine Gallery din cadrul Mega Image Bucuresti Mall. Orice pret afisat este pur informativ si poate fi
modificat fara o notificare prealabila.
5. Continutul site-ului
Informatia continuta in acest site are caracter general si a fost introdusa cu buna credinta. S.C. Mega Image S.R.L.
nu garanteaza ca informatiile continute in acest site sunt complete si exacte si nu trebuie considerate ca fiind
relevante in anumite situatii.
Mega Image nu este responsabila pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizata a informatiilor de pe
www.stamdevorba.ro .

Mega Image nu este responsabila de costurile si/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informatiilor din
www.stamdevorba.ro. S.C. Mega Image S.R.L. nu poate fi facuta raspunzatoare pentru vreo pierdere, distrugere sau
cheltuiala (incluzand, dar fara a se limita la orice pierdere de profit, indirecta, incidentala, sau pe cale de consecinta)
care poate decurge din accesul sau folosinta prezentului site.
Fotografiile prezentate in sectiunile website-ului nu creeaza obligatii contractuale. Nu ne asumam raspunderea pentru
eventualele greseli de text sau preturi. Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
Mega Image nu este responsabila pentru nici un fel de prejudiciul care a survenit ca urmare a unor disfunctionalitati
de orice fel ale www.stamdevorba.ro.
Mega Image isi rezerva dreptul de a face modificari in materialele si continutul www.stamdevorba.ro in functie de
schimbarile ce au loc cu privire la produsele si serviciile comercializate.
Mega Image nu isi asuma responsabilitatea pentru veridicitatea informatiilor furnizate de terte parti pe
www.stamdevorba.ro.
Mega Image isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul si structura website-ului.
6. Modalitatea de acordare a punctelor si clasificarea membrilor comunitatii
Se considera membru al comunitatii orice utilizator care a completat datele cuprinse in formularul disponibil in
sectiunea „Log-in” de pe site-ul www.stamdevorba.ro.
Toti membrii comunitati au posibilitatea de a acumula puncte in functie de activitatea lor de pe site. Actiunile
transformate in puncte sunt urmatoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Creare cont – 5 puncte
Inscriere intr-o comunitate – 5 puncte
Recomandare comunitate (Facebook) – 10 puncte
Abonare newsletter – 2 puncte
Comentariu produs/forum/eveniment – 10 puncte
Comentariu articol – 5 puncte
Notare produs – 5 puncte
Adaugare articol/produs/eveniment la favorite – 2 puncte
Share articol/eveniment – 10 puncte
Propunere topic forum – 10 puncte

In functie de numarul de puncte acumulat, membrii comunitatii pot atinge urmatoarele niveluri:
Ordinul Degustatorilor




150-249 puncte: Pasionat
250-499 puncte: Specialist
500-999 puncte: Expert

Ordinul Colectionarilor




1000-1499 puncte: Senior
1500-2499 puncte: Maestru
2500-2999 puncte: Mentor

Ordinul Maestrilor


3000-4499 puncte: Nobil




4500-4999 puncte: Cavaler
peste 5000 puncte: Lord

Numarul de puncte acumulate de fiecare membru, nivelul atins precum si un istoric al activitatii pe site va fi afisat in
sectiunea „Contul meu” de pe site-ul www.stamdevorba.ro.

Punctele vor fi utilizate doar pentru clasificarea utilizatorilor pe categoriile de mai sus, pentru
diferentierea acestora pe website.
Punctele nu au corespondent in bani si nu pot fi transformate in alte beneficii banesti.
S.C. Mega Image S.R.L. isi rezerva dreptul de a acorda membrilor comunitatii, in functie de activitatea acestora pe
site-ul www.stamdevorba.ro si/sau de numarul de puncte acumulat, invitatii la evenimentele organizate in magazinele
proprii (lansari, degustari etc.). Decizia legata de selectia si numarul membrilor care vor primi invitatii la evenimente
este in totalitate decizia S.C. Mega Image S.R.L. si nu poate fi contestata.

7. Site-urile conexe
Site-ul www.stamdevorba.ro poate contine legaturi conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit
conectarea automata la diferite site-uri de Internet. Aceste site-uri conexe sunt proprietatea unor terti si sunt
administrate de acestia.
S.C. Mega Image S.R.L. ofera doar posibilitatea accesarii site-urilor conexe, neputand fi facuta raspunzatoare pentru
vreun risc de orice natura, cu privire la continutul acestor site-uri mentionate mai sus. Nici o informatie din aceste
site-uri mentionate mai sus nu a fost verificata sau garantata de S.C. Mega Image S.R.L.
Puteti reveni la site-ul S.C. Mega Image S.R.L. apasand butonul “back” din browserul de Internet sau tastand adresa
site-ului.
8. Protectia datelor cu caracter personal
Operatorul datelor personale colectate prin acest site este:
S.C. Mega Image S.R.L.
Notificare inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2043
Str. Siret, Nr 95, Sector 1
Municipiul Bucuresti
Datele obtinute de catre Mega Image, in cursul navigarii acestui website de catre dvs., pot fi utilizate de Mega Image
si sunt prelucrate in scopul promovarii si imbunatatirii serviciilor sale.
Prin acordul dumneavoastra exprimat prin accesarea si utilizarea www.stamdevorba.ro datele tale cu
caracter personal si orice alte informatii furnizate de dumneavoastra pot fi prelucrate si utilizate de Mega
Image in orice activitati si scopuri legate de marketing, de promovare cat si in scopul realizarii unui interes
legitim al Mega Image, pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra reprezinta informatii referitoare la o persoana fizica
identificata sau identificabila.
Asemenea informatii cu caracter personal sunt numele, adresa, numarul de telefon, sex, varsta, adresa de email,
orice informatie privind folosirea produselor si serviciilor Mega Image, cat si orice informatie furnizata de
dumneavoastra care este prelucrata si introdusa in baza noastra de date. Conform legii 677/2001, aveti dreptul de
acces gratuit (dar nu mai mult de o data pe an) la datele dumneavoastra, printr-o cerere scrisa, datata si semnata,
adresata S.C. MEGA IMAGE S.R.L. la adresa: Str. Siret, Nr 95, Sector 1, Bucuresti. Aveti, de asemenea, dreptul de
interventie asupra datelor: dupa caz, puteti solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror

prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus
puteti, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand
dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care
va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De
asemenea, aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va
vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Orice persoana are dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in
privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,
destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea,
comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa,
care o afecteaza, in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care
intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior. Totodata, aveti dreptul de a va adresa justitiei.
9. Schimbari in Termeni Legali
S.C. Mega Image S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica dupa bunul plac si in orice moment Termenii legali, dar
avand grija sa informeze mereu, in acest loc, utilizatorii acestui site.
10. Acord
Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti termeni si conditii. Utilizarea Serviciului de catre client implica
acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii.
In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.

