
 

Termeni si conditii 

Acesti Termeni si conditii (T&C) descriu termenii si conditiile pe care fiecare parte le accepta 
prin utilizarea web site-ului www.essilortransitions.ro.   

Web site-ul www.essilortransitions.ro (denumit “Website-ul”, in cele ce urmeaza) apartine 
societatii ESSILOR ROMANIA SRL, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 6, B-dul Timişoara 
Nr. 26Z, CLADIREA "ANCHOR PLAZA" UNIT. 11B+C, Etaj 11,  înregistrata la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/7317/2000, CUI 13264659. 

Prin accesarea website-ului va exprimati acordul de a va supune conditiilor si regulilor enuntate 
in acesti T&C. Aceste Condiții de Utilizare pot fi modificate periodic, iar utilizarea de catre dvs. 
a acestui Website este supusă T&C actuale la data utilizării Website-ului. Verificați în mod 
regulat aceste Condiții de Utilizare , pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea. Dacă nu 
sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați Website-ul. 

1. Continutul website-ului 

Website-ul este utilizat in vederea informarii clientiilor, precum si a potentialilor clienti cu 
privire la produsele si serviciile pe care ESSILOR  le poate pune la dispozitie, astfel pe site sunt  
postate informatii cu privire la produsele aflate in portofoliul sau: lentile si tratamente pentru 
lentile, echipamente si instrumente, servicii.  

Persoanele juridice interesate de produsele si serviciile oferite de catre ESSILOR  pot contacta 
societatea prin utilizarea datelor de contact ale societatii, din site.  

ESSILOR  nu garanteaza utilitatea, precizia, exhaustivitatea sau relevanța materialelor si 
informatiilor publicate pe site. Orice răspundere pentru erori sau omisiuni cu privire la 
materialele publicate Website este exclusa, cu excepția cazului în care această răspundere este 
cauzată de frauda sau denaturarea frauduloasă din partea noastră. 

2. Securitate 

Implementăm masuri de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru detectarea existenței 
virușilor. Cu toate acestea, trebuie sa aveți în vedere faptul că măsurile de securitate existente 
pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt în totalitate fiabile și că, prin urmare, nu 
putem garanta neexistența unor viruși sau a oricăror alte elemente care ar putea cauza modificări 
ale sistemelor dvs. informatice sau ale datelor și fișierelor conținute în sistemele dvs. Intotdeauna 
este recomandat utilizatorilor sa foloseasca programe anti virus pentru continuturile pe care le 
descarca de pe internet. 

ESSILOR  a adoptat masuri rezonabile pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea datelor 
ce circula  prin intermediul Website-ului www.essilortransitions.ro si transmise prin sistemul sau 
informatic; ESSILOR  verifica periodic ca site-ul, serverul/serverele si mail-urile expediate de 
www.essilortransitions.ro sa nu contina virusi sau componente daunatoare. In orice caz, in cazul 
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in care astfel de programe daunatoare sunt descoperite, ESSILOR  va face toate demersurile 
necesare si posibile pentru a inlatura programul/programele  daunator/daunatoare si a remedia 
daunele produse. Ne simtim obligati a va informa ca  transmiterea de date cu caracter personal pe 
internet (prin comunicare pe e-mail spre exemplu) poate fi expusa unor vulnerabilitati de 
securitate. Nu exista nicio posibilitate sau metoda de a proteja datele cu caracter personal in mod 
absolut astfel incat sa nu poata fi accesate de catre terte persoane.  

Furnizorul website-ului, in mod automat, colecteaza si stocheaza informatii in asa numitele 
inregistrari ale serverului, pe care browser-ul folosit de utilizator le transmite catre noi in mod 
automat. Aceste informatii stocate pot include:  

• Tipul si versiunea browser-ului folosit; 

• Tipul sistemului de operare folosit; 

• Referinta URL; 

• Hostname-ul sau dispozitivul de pe care s-a facut accesarea; 

• Data si ora la care serverul a primit informatiile. 

Informatiile amintite mai sus nu pot face legatura cu o anumita persoana in mod individual. De 
asemenea, noi nu asociem datele colectate cu informatii din alte surse. Cu toate acestea, ne 
rezervam dreptul de a revizui informatiile, ulterior in cazul in care  o suspiciune de utilizare in 
mod ilegal sau fara drept este supusa atentiei noastre.  

 

3. Proprietate intelectuala 

ESSILOR  detine drepturile legale de utilizare a informatiilor si materialelor postate pe website. 
Tot ceea ce vedeți sau citiți pe Website (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri 
video și alte materiale) este protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi privind 
proprietatea intelectuala. 

Este interzisa efectuarea oricaror reproduceri, transformari, distribuiri sau comunicari publice, 
sau punerea la dispoziție, extragerea, sa reutilizati, reutilizarea sau utilizare,  in orice alt mod, 
orice material si/sau informatie aflata pe acest Website, cu excepția modurilor in care acest lucru 
este permis prin T&C sau cu excepția cazurilor în care legea aplicabilă vă permite acest lucru. 

Imaginile de pe site-ul ESSILOR  au rol de prezentare, acestea nu angajeaza societatea 
contractual fata de utilizatorii site-ului. 

 
4. Politica de utilizare a cookie-urilor 

Site-ul www.essilortransitions.ro foloseşte, ca majoritatea website-urilor, cookies, pentru a le 
oferi vizitatorilor o experienţă plăcută atunci când ne vizitează pagina. Website-ul nostru 
foloseşte cookie pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor care ajung la noi. Cookie-
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urile sunt utile deoarece ajută la realizarea unui conţinut adecvat utilizatorilor, prezentat într-un 
mod atractiv, ne ajuta ca site-ul nostru sa fie mai prietenos utilizatorilor si mai sigur.  

Utilizarea cooki-urilor se supune Politicii privind utilizarea cookie-urilor, care face parte din 
prezentele T&C si care este disponibila aici  [link Politica cookie-uri]. 

5. Informații cu caracter personal 

Colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal se supune Politicii noastre de 
Confidențialitate, care face parte din prezentele Condiții de Utilizare si care este disponibilă aici  
[link Politică de confidențialitate]. 

6. Garantii, limitarea raspunderii 

Utilizarea Website-ului si/sau a materialor si informatiilor puse la dispozitie prin intermediul 
website-ului este pe riscul dvs. si toate elementele de pe Website va sunt puse la dispozitie „CA 
ATARE” ȘI „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE”, FARA NICIUN FEL DE GARANTIE 
EXPRESA SAU IMPLICITA. 

7. Legea aplicabila si jurisdictia 

Orice neintelegere cu detinatorul website-ului sunt rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii 
partilor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor 
adresa instantelor judecatoresti competente din municipiul Bucuresti. 

8. Contact 

Intrebarile, comentariile si cererile referitoare la T&C trebuie adresate, in scris, catre adresa de e-
mail office@essilor .ro sau printr-o adresa expediata la adresa Bucureşti Sectorul 6, B-dul 
Timişoara Nr. 26Z, CLADIREA "ANCHOR PLAZA" UNIT. 11B+C, Etaj 11. 

Va multumim pentru vizitarea website-ului www.essilortransitions.ro! In fiecare zi va stam la 
dispozitie cu informatii utile despre serviciile ESSILOR . 
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