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Model termeni și condiții site

Pagina cu termeni și condiții a unui site ar putea fi structurată în felul următor:

Capitolul 1. Termeni și definiții

În această secțiune va trebui să prezinți toate entitățile la care vei face referire în

acest contract.

Spre exemplu, în textul contractului vei folosi cuvinte precum "Noi", "Site-ul web",

"Clientul", "Servicii".

Fiecare din acești termeni trebuie definiți.

Să luăm două exemple concrete:

Noi - înseamnă Simple Praxis SRL, persoană juridică de naționalitate română

cu numărul de identificare fiscală RO34310596, înregistrată la registrul

comerțului sub numărul J24/309/2015.

Site-ul web - înseamnă toate paginile de internet disponibile la adresa

https://www.adverto.ro și subdomeniile acestei adrese.

Vei proceda la fel pentru fiecare termen care are o semnificație specială.

Pe măsură ce redactezi contractul vei adăuga definiții la acest prim capitol.

Capitolul 2. Modul de aplicare

Trebuie să detaliezi modul în care se aplică acești termeni de utilizare.

Cu alte cuvinte, trebuie să menționezi că termenii și condițiile se aplică la fiecare
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accesare a site-ului web și la orice acțiune realizată de utilizatori prin intermediul

site-ului.

Folosirea site-ului se face doar în baza acceptării acestor termeni contractuali. Fără

nicio excepție.

Capitolul 3. Informațiile prezentate

În această secțiune vei face referire la toate informațiile prezentate pe site-ul tău

web.

Le poți grupa în subcapitole, de exemplu:

3.1 Articole de specialitate

În cazul în care site-ul tău are o secțiune de tip blog, trebuie să specifici în

mod clar faptul că informațiile prezentate au rol strict informativ.

Și că nu poți fi tras la răspundere pentru modul în care vizitatorul site-ului

alege să folosească informația prezentată.

3.2 Servicii și tarife

Dacă ai o secțiune cu prețurile serviciilor tale, trebuie să specifici că acestea

pot suferi modificări în orice moment.

Și că aceste prețuri nu reprezintă o ofertă contractuală.

(Se poate întâmpla spre exemplu să îți modifici tarifele și să nu actualizezi la

timp prețurile de pe site.)

Vei face referire la orice tip de informație pe care o ai afișată pe site.

Dacă consideri oportun, poți transforma aceste subcapitole în capitole de sine

stătătoare.
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Clauzele contractuale trebuie să fie prezentate în mod transparent și informațiile

trebuie să fie cât mai ușor de găsit. 

Capitolul 4. Proprietatea intelectuală

Chiar dacă drepturile de autor sunt de cele mai multe ori subînțelese, cel mai bine

este să faci precizări concrete asupra acestui aspect.

Menționează că întreg conținutul site-ului web este protejat prin intermediul

drepturilor de proprietate intelectuală.

Și detaliază modul în care pot fi (sau nu pot fi) utilizate și reproduse informațiile de

pe site.

Capitolul 5. Răspunderea

Secțiunea este rezervată clauzelor ce fac referire la răspunderea ta.

Limitarea de răspundere pentru eventuale prejudicii cauzate prin

folosirea necorespunzătoare a informațiilor de pe site-ul web.

Asumarea răspunderii pentru păstrarea confidențialității datelor vizitatorilor site-

ului tău.

Și orice alt aspect ce privește interacțiunea dintre vizitatori și site-ului tău.

Capitolul 6. Dispoziții finale

În acest ultim capitol poți face referire la:

posibilitatea modificării acestor clauze contractuale în orice moment

data ultimei actualizări

orice alt aspect pe care îl consideri relevant


