
TERMENI GENERALI 
 

Pagina de internet www.danubeman.ro (în continuare: “pagina de internet”, “website”, sau 
“pagina”) este creată şi administrată de Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași. Prin 
“utilizator” se înţelege orice persoană care accesează această pagină de internet. 

 
ACCEPTAREA CONDIŢIILOR DE UTILIZARE 

 
Prin simplul fapt ca accesaţi această pagină de internet se consideră că aţi citit şi cunoaşteţi în 

totalitate Termenii şi Condiţiile de Utilizare, ca vă sunt clare, le acceptaţi şi vă obligaţi să le respectaţi 
iî totalitate. Daca nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare, vă rugăm să părăsiţi 
imediat pagina de internet şi să nu folosiţi conţinutul ei. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri referitoare 
la aceşti Termeni şi Conditii de Utilizare, va rugam sa ne scrieti la adresa de e-
mail: contact@danubeman.ro 
MODIFICARI 
Putem modifica oricand si fara nicio justificare sau instiintare, sub aspectul continutului si/sau al 
formei, aceasta pagina, precum si acesti Termeni şi Condiţii de Utilizare. Din acest motiv va rugam sa 
va informati din timp in legatura cu eventualele modificari si sa va familiarizati cu acestea. Daca nu 
decidem altfel, orice modificare intra in vigoare la data publicarii sale pe aceasta pagina. Se considera 
ca utilizarea paginii de internet dupa intrarea in vigoare a modificarilor inseamna cunoasterea si 
acceptarea acestora de catre utilizatori. 

 
INTERDICŢII 

 
Utilizatorilor le sunt interzise: adaugarea oricarui continut obscen, jignitor, indecent sau 

inadecvat, inacceptabil sau ilegal, încalcarea drepturilor oricărei persoane care are acces la această 
pagină, introducerea unor date virusate sau materiale nocive, precum şi perturbarea, în orice mod, a 
funcţionării normale a acestei pagini de internet. 

Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru consecinţele propriilor fapte ce nu sunt în 
concordanţă cu legea şi cu prezentele condiţii, precum şi pentru orice fel de prejudicii ce ar putea 
apărea ca urmare a săvârşirii acestora. Ne rezervăm dreptul de a face apel la orice mijloace legale de 
protecţie, pentru a preveni/impiedica utilizarea acestei pagini în moduri sau scopuri care contravin 
legii sau Condiţiilor de Utilizare, precum şi de a solicita sancţionarea conform legii, a utilizatorilor 
care au acţionat/acţioneaza în scopul alterării, deteriorării sau distrugerii conţinutului sau aspectului 
paginii sau care afectează în orice mod securitatea acesteia. 
  

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
 

Toate drepturile privind materialele publicate pe această pagină aparţin  Asociaţiei Club 
Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași . Prin “materiale” se înţeleg: fotografii, imagini video, texte şi 
alte materiale similare. Prin folosirea materialelor de pe această pagină de internet, utilizatorii se 
obligă să respecte în totalitate limitele, condiţiile şi cerinţele descrise aici. Pentru toate situaţiile de 
încălcare a drepturilor de autor, ne rezervăm dreptul de a solicita despăgubiri, precum şi sancţionarea 
conform legislaţiei în vigoare. 



Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași face un efort considerabil pentru a 
furniza date corecte şi actuale pe site-ul său web, dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
corectitudinea şi exhaustivitatea acestora şi nu acceptă dreptul de reclamaţii referitor la acestea.  

Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași  nu garantează ca acest website va fi 
întotdeauna accesibil şi disponibil, şi că nu va conţine erori sau viruşi. Fiecare utilizator este de acord 
în mod expres de a utiliza acest website pe propriul risc. Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon 
Călărași  nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune (inclusiv, dar nu se limitează la daunele 
indirecte sau pe cale de consecinţă), care ar putea rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza 
orice parte a acestui site web sau conţinut care este postat pe el sau adăugat de către alţi utilizatori.  

 
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași   este conştient de faptul că mulţi 

utilizatori care vizitează website-ul nostru sunt preocupaţi de informaţiile pe care le au completat on-
line şi se întreabă cum sunt acestea păstrate şi folosite. Despre politica de protecţie şi confidenţialitate 
a datelor cu caracter personal de pe website-ul nostru vă puteţi informa citind în pagina special creată 
în acest scop – https://danubeman.ro/documente/Acord_GDRP.pdf  
  

DATELE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI 

 

 Denumirea: ASC Trichallenge Triatlon Calarasi.  
 Sediul social: Sediul: Str. Victoriei, nr. 2A, Călărași, județul Călărași 
 Numărul de înregistrare:  CIF: 47433124 
 Tel. 0722663926; 
 E-mail: contact@danubeman.ro 

 


