1. Informatii despre site
1.1. Site-ul web www.ramaifemeie.ro este proprietatea firmei S.C. LEV ALON MED S.R.L, cu
sediul pe Str. Racari 6A, Sector 3, Bucuresti, 31828, inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul J40/9758/2010, C.I.F. 27506523, numit pe parcursul acestor termeni si
conditii www.ramaifemeie.ro
2. Proprietatea Intelectuala
2.1. Continutul si design-ul www.ramaifemeie.ro, inclusiv bazele de date accesibile prin intermediul
sau, sunt proprietatea www.ramaifemeie.ro si sunt protejate prin legislatia romana in vigoare cu
privire la drepturile de autor si drepturile conexe. In cazul informatiilor si continutului postat de
utilizatori inregistrati sau terte parti ori parteneri pe site-ul www.ramaifemeie.ro, dreptul de autor si
responsabilitatea asupra acestora apartin in totalitate celor care au publicat acea informatie. In
cazul continutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor incheiate, acestea sunt identificate
prin mentionarea numelui partenerului linga textul sau imaginea respectiva.
2.2. Este interzisa orice utilizare a continutului www.ramaifemeie.ro in alte scopuri decat cele
permise expres de prezentul document sau de legislatia in vigoare.
3. Schimbari ale site-ului
www.ramaifemeie.ro isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice
moment portiuni ale continutului sau. De asemenea, www.ramaifemeie.ro isi rezerva dreptul de a
restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut.
4. Inregistrare, parole si responsabilitati
4.1. Accesul dvs. la "Forum" sau unele facilitati din cadrul siteului www.ramaifemeie.ro, necesita
inregistrarea dvs. cu unnume de utilizator si o parola. Va recomandam sa nu dezvaluiti nimanui
aceasta parola. www.ramaifemeie.ro nu va cere niciodata parola conturilor dvs in mesaje prin
posta electronica sau telefon.
4.2. Din pacate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantata a fi
100% sigura. In consecinta, in ciuda eforturilor noastre de a va proteja informatia
personala, www.ramaifemeie.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informatiilor transmise
de dvs. catre noi, catre si de la serviciile noastre online. Va avertizam asadar ca orice informatie
trimisa catre noi se va face pe propriul dvs. risc.
5. Viata privata
5.1. Informatii generale
www.ramaifemeie.ro respecta viata dvs. privata si datele cu caracter personal pe care le
impartasiti cu noi in momentul accesarii acestui site.
www.ramaifemeie.ro respecta legislatia romana in vigoare, in speta Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a

acestor date, modificata si completata si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul
sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
5.2. Ce informatii colectam
www.ramaifemeie.ro colecteaza informatii de la utilizatorii sai in trei modalitati – direct de la
utilizator, din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc siteurile noastre si prin
intermediul cookieurilor.
Informatie furnizata direct de utilizator: atunci cand va faceti un cont la www.ramaifemeie.ro, va
putem intreba care este numele dvs., care este adresa dvs. de e-mail si va putem cere alte
informatii personale. Datele pot fi corectate in sectiunea Profil, accesibila pe parcusul intregii vizite
in partea de sus a portalului. Aceste infromatii trimise de dvs. nu vor fi partajate cu nici o terta
parte.
Informatie din raportul de trafic al serverului: atunci cand vizitati un site web, dezvaluiti anumite
informatii despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ati intrat in site-urile
noastre. www.ramaifemeie.ro, inregistreaza aceaste informatii pentru o perioada de timp
determinata. Utilizam servicii externe companiei de analiza a traficului – cum sunt cele puse la
dispozitie de Google analytics sau SATI – Studiu de Audienta si Trafic
Internet. www.ramaifemeie.ro foloseste aceste date doar in scopul comunicarii sabloanelor tipizate
anonime ale utilizatorilor catre clientii nostri de publicitate. Nu utilizam datele de trafic pentru
identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.
Cookie-uri: in ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor
nostri, www.ramaifemeie.ro poate folosi cookie-uri pentru a facilita accesul la contul dvs si la
avantajele aduse de acesta. De asemenea, retele terte de publicitate online care isi desfasoara
promotii pe site-ul nostru pot folosi cookieuri pentru a putea adapta mesajele publicitare in functie
de preferintele dvs.
Cookie-urile sunt fisiere de tip “.txt”, oferite browserului dvs. de un server web si stocate apoi pe
hard-discul computerului dvs.. Folosirea cookieurilor este un standard actual la multe dintre
siteurile importante pe care le vizitati.
Majoritatea browserelor sunt setate sa accepte cookieuri. Daca insa nu preferati acest lucru, puteti
reseta browserul dvs., fie sa va anunte ori de cate ori primiti cate un cookie, fie sa refuze chiar
acceptarea cookieurilor. Cookieurile ne permit sa salvam parolele dvs. de acces si preferintele
dvs. astfel incat sa nu fiti nevoit sa le introduceti din nou data viitoare cand ne veti vizita.
5.3. Cum protejam informatiile colectate de la dvs.
Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dvs. sunt de o importanta vitala pentru
noi. www.ramaifemeie.ronu ofera informatia colectata unor terti fara consimtamantul dvs. expres si
prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de

publicitate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o
informatie identificabila personal despre niciun utilizator individual.
Accesul dvs. la anumite servicii si informatii din cadrul siteului este protejat de o parola.
In momentul in care noi primim informatiile transmise de dvs. va garantam ca vom depune toate
eforturile pentru a asigura securitatea acestora in sistemele noastre, conform standardelor de
securitate impuse de legislatia romana in vigoare.
6. Publicitatea si continutul furnizat de alte parti
Anumite parti ale continutului publicat pe www.ramaifemeie.ro pot sa fie furnizate de terte
persoane cu care www.ramaifemeie.ro are relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in
interiorul continutului www.ramaifemeie.ro pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa
mesaje publicitare ale unor terte persoane. www.ramaifemeie.ro nu este responsabil in nici o
masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu.
De asemenea, www.ramaifemeie.ro nu este responsabil de continutului paginilor externe la care
se face trimitere din interiorul sau.

	
  

