TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE
A SITE-URILOR:
www.pharco.ro, www.ginsavit.ro,
www.babydrink.ro,
proprietatea PHARCO IMPEX 93 SRL

Acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-urilor: www.pharco.ro, www.ginsavit.ro,
www.babydrink.ro, se prezuma a fi facuta de utilizatori in momentul cand utilizatorii au accesat
si au navigat pe aceste site-uri gratuite, care furnizeaza informatii si servicii ce fac obiectul
prezentilor termeni si conditii enumrate mai jos. Sectiunea de fata stabileste regulile minimale
obligatorii care trebuie respectate, iar toti utilizatorii site-urilor enumerate mai sus, se obliga si
sunt de acord sa respecte aceste reguli, fiind in exclusivitate raspunzatori pentru ceea ce
intreprinde.
1. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR
www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro sunt site-urile oficiale ale persoanei
juridice romane profesioniste PHARCO IMPEX 93 SRL (denumit în continuare "PHARCO"),
care confera asigurarea unei mai bune transparenţe şi a unei informari generale asupra unor
detalii relative din serviciile oferite de PHARCO.
Site-urile www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro impreuna cu raspunsurile
interactive, au fost create pentru a oferi utilizatorilor informatii generale despre sanatate, doar in
scop educational, nefiind destinate a inlocui consultul unui specialist, in speta a unui medic,
farmacist sau alt cadru medical, in probleme legate de sanatate, afectiuni, simptome si tratament.
PHARCO nu poate fi raspunzatoare in niciun moment de nerespectarea termenilor si conditiilor
de catre utilizatori, care au fost informati in mod prealabil, despre consecintele grave ce pot
aparea ca urmare a interpretarii gresite sau trunchiate, despre automedicatie, sau despre refuzul
consultarii unor persoane de specialitate care pot conduce la consecinte severe cu privire la starea
de sanatate, ca urmare a folosirii informatiilor, ideilor sau instructiunilor continute de acest site.
Accesul şi utilizarea site-urilor www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro (denumite
în continuare "site") se face în termenii şi condiţiile de mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi
modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare
Administrator, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare
Utilizatori.
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, pentru
a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile
impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.
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2. DESCRIEREA SERVICIILOR FURNIZATE
Prin intermediul secţiunilor sale, site-urile: www.pharco.ro,
www.ginsavit.ro,
www.babydrink.ro pun la dispoziţia utilizatorilor informaţii, produse, servicii interactiveeducationale şi/sau ştiri (enumerarea acestora nefiind limitativa), referitoare la informatii
generale despre sanatate (promovate doar in scop educational), precum si la activitatea societatii
PHARCO.
Totodata pe site-urile societatii PHARCO pot fi organizate anumite promoții, campanii
publicitare, concursuri sau tombole, ce se desfășoară in confomitate cu prevederile legale cat si
cu regulamentele ce se publica pe site-uri. In cazul acestora, daca va fi cazul, prelucrarea și
utilizarea datelor cu caracter personal, se va efectua in conformitate cu prevederile Legii nr.
676/2001 si Legii nr. 677/2001, putand fi folosita in scopuri de marketing publicitar, societatea
PHARCO fiind operator de date personale conform prevederilor legale.
Orice operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal ce se va desfăşura prin intermediul
acestui site, va fi insoţită de informaţii detaliate şi explicite, care să permită ca utilizatorii sa faca
alegerile corespunzătoare, în conformitate cu drepturile şi interesele lor legitime, aplicabile de la
caz la caz. „Datele personale” se referă la informaţiile personale de identificare pe care
PHARCO le poate colecta de la utilizatori (Enumerarea este exemplificativa: numele, prenumele,
data nasterii, adresa, sexul, numarul de telefon, adresa de email) in functie de regulamentele
afisate pe site-uri.
Proprietarul site-urilor PHARCO va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului
site-urilor, va depune toate eforturile din punct de vedere tehnic pentru funcţionarea în bune
condiţii a site-urilor, iar pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru,
acesta poate modifica in orice moment condiţiile şi termenii de utilizare.
3. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
A. Drepturile Utilizatorilor:
- pot naviga in mod gratuit pe site-urile proprietatea PHARCO
- sunt informati asupra tuturor detaliilor relative la serviciile si produsele PHARCO,
beneficiind astfel de transparenta relationala
- pot participa in mod interactiv la sectiunile astfel create in cadrul site-urilor PHARCO
B. Obligatiile Utilizatorilor:
- să nu publice, sa transmită sau sa distribuie textul, imaginile, simboluri grafice,
elemente de grafica WEB, scripturi, programe, sunetul, video, alte date, care sunt
proprietatea PHARCO si sunt supuse prevederilor legale cu privire la drepturile de
autor si proprietatea intelectuala si industriala, fara acordul PHARCO, formulat in
forma scrisa;
- să nu utilizeze site-urile proprietatea PHARCO, într-un mod care poate duce la
încălcarea drepturilor de autor al altor site-uri;
- să nu folosească nicio aplicație software sau dispozitiv care să afecteze functionarea
site-urilor www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro;
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sa nu incerce să încarce sau să pună la dispoziţia tertilor, fişiere si/sau virusi;
sa nu incerce să obţină acces neautorizat la site-urile proprietatea PHARCO;
sa nu transmita sau sa distribuie informaţii despre site-urile proprietatea PHARCO,
care prin continutul lor pot leza imaginea societatii, a produselor comercializate, sau
care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale, incalcand astfel prevedeile
legale;
sa nu modifice, transmite, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de
informatie sau servicii obtinute, de pe sau prin intermediul acestor site-uri
proprietatea PHARCO;
nu va folosi serviciul oferit prin intremediul acestor site-uri pentru a transmite sau a
receptiona materiale care au un continut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defaimator sau
amenintator;

Utilizatorii sunt singurii responsabili de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau
reţelei de pe care accesează site-urile proprietatea PHARCO, sau de orice alte pierderi de date,
informatii, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.
Totodata utilizatorii citind continutul acestor termeni si conditii sunt de acord ca PHARCO nu
este responsabil pentru nicio plangere, pierdere sau paguba (vatamare) directa sau indirecta ce
rezulta din folosirea acestui site sau a informatiilor continute sau accesibile prin acest site.
4. MODIFICARE TERMENI SI CONDITII. SECURITATEA INFORMATIILOR
PHARCO îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment
porţiuni ale conţinutului site-urilor, fara a fi nevoie de acordul utilizatorilor.
Totodata PHARCO isi rezervă dreptul de a suspenda, anula sau restrictiona accesul utilizatorilor,
la o parte sau la intregul sau continut precum si la utilizarea acestui site, dacă sunt încălcaţi
Termenii şi condiţiile de utilizare a site-urilor proprietatea sa.
PHARCO este proprietarul acestor site-uri si asigura accesul in mod gratuit la informaţii. Acesta
depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Utilizatorii pot
semnala PHARCO eventualele erori, iar proprietarul va încerca în cel mai scurt timp remedierea
acestora.
Informaţiile oferite pe site sunt exclusiv de natură generală, dar nu este în mod obligatoriu ca
aceste informatii sa fie complete sau actualizate. Totodata pot conţine legături web spre alte siteuri asupra conţinutului cărora PHARCO poate sa nu deţina niciun control şi pentru care nu îşi
asumă nicio responsabilitate, nefiind raspunzatoare de aceste site-uri, de continutul stirilor daca
sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare, daca nu oferă o securitate adecvată
sau conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.
De asemenea informatiile disponibile pe site nu trebuie sa reproduca în mod obligatoriu textul
oficial. PHARCO nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt
furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice
motive, deşi PHARCO depune toate eforturile pentru ca site-urile să fie disponibile in mod
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permanent.
PHARCO nu garanteaza disponibilitatea permanentă sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna
cu o viteză minima de trafic sau cu o anumită funcţionalitate. Noţiunea de neangajare a
răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei PHARCO de a respecta legislaţia în vigoare şi nu
poate exclude obligaţiile impuse de lege.
PHARCO foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a
informatiilor care se afla in site-urile proprietatea sa, insa nu isi asuma responsabilitatea pentru
pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul sau
sau pentru erorile in securitatea serverului.
5. DREPTURI DE AUTOR
Intregul continut al site-urilor www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro - textul,
imaginile, simboluri grafice, elemente de grafica WEB, scripturi, programe, sunetul, video, alte
date, sunt proprietatea PHARCO si sunt supuse prevederilor legale cu privire la drepturile de
autor si proprietatea intelectuala si industriala.
Folosirea de catre utilizatori, fara acordul PHARCO a oricaror elemente, enumerate mai sus,
partial sau in totalitate, poate conduce la incalcarea legislatiei in vigoare si pe cale de consecinta
pot raspunde civil si penal.
Utilizatorii nu au dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi
conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile,
simboluri grafice, elemente de grafica WEB, scripturi, programe, sunetul, video, alte date, etc.,
fără permisiunea scrisă a PHARCO.
Restrictiile de mai sus nu impieteaza ca utilizatorii sa poata lectura fara nicio restrictie, orice
informaţie de pe aceste site-uri, acesta fiind si adevaratul scop al acestora.
PHARCO garanteaza utilizatorilor doar un acces limitat, in interes personal, pe aceste site-uri si
nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-urile, de a
reproduce partial sau integral site-urile, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-urile
in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor site-urilor www.pharco.ro,
www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro fara acordul formulat in scris al proprietarului acestuia, in
speta a PHARCO.
Toate mărcile înregistrate (nume de brand, logo-uri, forme de recipiente, ambalaje, maxime, etc.)
care apar în interiorul site-urilor PHARCO sunt ori deţinute, ori sub licenţa PHARCO sau a altor
companii membre ale PHARCO. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci
înregistrate postată pe acest site.
6. LEGISLAŢIE APLICABILA
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Prin accesarea site-urilor proprietatea PHARCO, si/sau a termenilor si conditiilor de utilizare a
site-urilor www.pharco.ro, www.ginsavit.ro, www.babydrink.ro, utilizatorii isi exprima acordul
că orice litigiu este guvernat și interpretat în concordanță cu legislatia existenta pe terioriul
României
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