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Termenele și condițiile
website-ului www.flow.ro
1. INFORMAȚII GENERALE
a. Acest site (denumit generic “SITE”) este proprietatea HUB WORK S.R.L. cu sediul in Bulevardul
Marasti 65-67, Centrul Expozitional Romexpo, Pavilion G2, Camera A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata
la Registrul Comertului cu nr.J29/1198/2018, cod unic inregistrare RO39468989,
b. HUB WORK S.R.L poate schimba continutul site-ului in orice moment, poate aduce modificari de
structura, continut si accesibilitate, poate sista furnizarea informatiilor pe site, fara un acord prealabil
si fara vreo notificare catre dumneavoastra ori catre terte persoane.
c. HUB WORK S.R.L poate schimba, suspenda sau intrerupe, in orice moment, fara a anunta in
prealabil, site-ul. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite parti din site. Totodata, HUB
WORK S.R.L poate limita accesul la anumite facilitati/frame-uri din site, poate aduce limitari de acces
anumitor IP-uri fara notificari si fara vreo raspundere.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
a. Toate drepturile sunt rezervate HUB WORK S.R.L, Toate materialele publicate (incluzand, dar fara a
se limita la, articole, informatii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite continut) sunt
protejate de catre dispozitiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare - privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind marcile si
indicatiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicata - privind desenele si modelele industriale.
Lipsa mentiunii privind unele texte legale ori dispozitii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.
b. Site-ul si Continutul sunt protejate de catre Legea drepturilor de autor din Romania, precum si de
dispozitiile privitoare la copyright aplicabile in alte teritorii decat Romania. Dumneavoastra nu puteti
copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, in parte ori intreg site si/sau Continutul. Exploatarea
este libera, sub conditia non-comercialitatii si respectarii termenilor impusi de catre HUB WORK S.R.L.
c. Orice forma de copiere, stocare, modificare si/sau transmitere a Continutului este expres interzisa,
fara acordul prealabil si scris al HUB WORK S.R.L.
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d. HUB WORK S.R.L nu raspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, nascute ori izvorate in
legatura cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea intregului ori a unei parti din Continut
in orice mediu.
e. In cazul in care considerati ca orice material publicat pe acest site incalca drepturile de autor sau
orice alte drepturi, va rugam sa ne sesizati acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele
publicate in sectiunea Contact a site-ului.
f. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea,
afisarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate
de exploatare a continutul site-ului www.flow.ro cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer
personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau
informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor
care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de
utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
g. HUB WORK S.R.L poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa,
un anumit continut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul/continuturile definite, pe
o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor
continuturi, fara a putea utiliza alte continuturi ale site-ului HUB WORK S.R.L. HUB WORK S.R.L nu isi
asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului
site-ului.

3. RESPONSABILITĂȚI
a. Dumneavoastra sunteti singurul responsabil atat fata de terti, cat si fata de HUB WORK S.R.L in
legatura cu accesarea/utilizarea/exploatarea continutului de pe site.
b. Acceptand Termenii si Conditiile prezentate pe aceasta pagina, se intelege ca sunteti de minim
varsta majora conform legilor Romaniei si consimtiti utilizarea site-ului nostru de catre minorii
dumneavoastra.
c. Ne rezervam dreptul sa refuzam sa oferim servicii catre oricine pentru orice motiv la orice moment.

4. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI
a. HUB WORK S.R.L nu raspunde pentru erorile, impreciziile sau intarzierile in furnizarea continutului
oferit de SITE si nici pentru orice actiune care se bazeaza pe acest continut.
b. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea HUB WORK S.R.L, sa exonereze de
raspundere www.flow.ro si HUB WORK S.R.L pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare, si sa
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acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de
catre utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.
Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor
suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.
c. HUB WORK S.R.L isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceste conditii in orice moment.
Modificarile devin efective de la momentul publicarii lor pe site.

5. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
a. HUB WORK S.R.L nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mail-urile trimise de
la HUB WORK S.R.L sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator,
ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi
de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, HUB WORK S.R.L
fiind libera de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea
sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site.
b. HUB WORK S.R.L nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea
sau prezentarea materialelor de pe site.
c. Informatiile incluse pe site-ul HUB WORK S.R.L au caracter informativ si sunt puse la dispozitie cu
buna-credinta. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatie intra sub
incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt
la cunostinta la adresa de e-mail contact@flow.ro pentru a putea fi luate masurile legale necesare.
d. De asemenea, HUB WORK S.R.L nu raspunde si nici nu va fi facuta responsabila pentru functionarea
site-ului, informatiile si continutul acestuia.

6. INFORMAȚII PERSONALE
Nu aveti dreptul sa folositi o adresa de e-mail falsa, pretinzand ca sunteti altcineva decat cine sunteti
ori sa ne induceti in eroare HUB WORK S.R.L sau terte site-uri, care se afla sub umbrela HUB WORK
S.R.L in legatura cu originea oricaror informatii transmise catre noi.

7. ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI ALTE OMITERI
Ocazional, exista posibilitatea ca informatii prezente pe site-ul sa contina erori de tipografie,
inexactitati sau omiteri. Ne rezervam dreptul de a corecta aceste erori, inexactitati si omiteri, totodata
sa schimbam ori sa actualizam informatii.

8. UTILIZĂRI INTERZISE ALE SITE-ULUI
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a. In plus fata de interzicerile deja mentionate in Termeni si Conditii, nu sunteti autorizat sa folositi
site-ul nostru sau continutul acestuia pentru urmatoarele:
• orice actiune ilegala;
• sa solicitati altor persoane sa porneasca sau sa participe in actiuni ilegale;
• sa incalce legile internationale, locale, reguli, legi generale sau alte ordonante locale;
• sa incalcati sau sa nu respectati drepturile noastre intelectuale de proprietate ori ale altora;
• sa publicati informatii false sau sa induceti in eroare intentionat prin informatii;
• sa colectati sau sa monitorizati informatiile personale ale altora;
• sa inselati, sa actionati intr-o infractiune virtuala folosind diferite metode interzise la nivel
international;
• pentru orice scopuri obscene sau imorale;
• sa atacati sistemele de securitate HUB WORK S.R.L ori ale site-urilor partenere sau aflate sub
umbrela HUB WORK S.R.L.
b. Ne rezervam dreptul de a va stopa fara ezitare Serviciile HUB WORK S.R.L ori Serviciile site-urilor
partenere sau aflate sub umbrela HUB WORK S.R.L pentru incalcarea oricaror interziceri mentionate
in Termeni si Conditii.

8. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILĂ
a. Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut va fi
rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este
medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza, se apeleaza la instantele romanesti competente
de la sediul companiei HUB WORK S.R.L.
b. Orice tentativa de acces neautorizat la site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor
competente. Orice conflict aparut intre utilizatori si HUB WORK S.R.L se incearca a fi rezolvat pe cale
amiabila, prin intelegere intre cele doua parti.
c. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale romanesti din domeniu,
iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor de judecata din Romania.

9. MODIFICAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR
a. Puteti citi ultima versiune a Termenilor si Conditiilor in orice moment pe aceasta pagina.
b. Ne rezervam dreptul, la discretia noastra, sa actualizam, schimbam sau sa inlocuim orice parte din
acesti Termeni si Conditii, publicand pe canalele de comunicare disponible informari despre
actualizarile si/sau schimbarile aduse. Este responsabilitatea dumneavoastra sa verificati site-ul
periodic pentru orice schimbare de politica. Continuarea utilizarii site-ului, dupa publicarea
informarilor despre actualizari si/sau schimbari aduse Termenilor si Conditiilor, constituie acceptul
dumneavoastra pentru acestea.
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10. DISPOZIȚII FINALE
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatata ca fiind nula sau nevalida, acest fapt nu va
afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Versiune actualizata la data de 11.10.2022.
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