
1. Domeniul de aplicare  

1.1. Utilizarea acestor pagini de internet (denumite în continuare și cunoscute sub numele de „Site-ul 

Mitutoyo"), furnizate de către Mitutoyo România Srl (denumită în continuare sub numele de „Mitutoyo") 

este permisă numai și exclusiv pe baza acestor Termeni și Condiții.  Acești Termeni și Condiții Generali de 

utilizare pot, în cazuri individuale, să fie modificate, îmbunățite, sau înlocuite cu alți termeni și condiții, de 

exemplu, pentru achiziționarea de produse și/sau servicii. Site-ul Mitutoyo este  destinat numai și exclusiv 

profesioniștilor în sensul Codului Civil Român.  

2. Servicii, descrierea produselor  

2.1. Mitutoyo menține anumite informații și documente pentru vizualizare sau pentru a fi descărcate de pe 

site-ul Mitutoyo. Deși Mitutoyo își ia orice fel de măsuri de precauție în vederea  prevenirii apariției unor 

viruși pe site-ul Mitutoyo, Mitutoyo nu va fi responsabil în cazul în care site-ul are vreun virus. Înainte de 

descărcarea de informații și documente, utilizatorul va asigura măsurile de securitate și scanare de viruși,  

atât pentru protecția proprie cât și pentru  prevenirea apariției de viruși pe site-ul Web Mitutoyo.  

2.2.  Mitutoyo are dreptul de a suspenda funcționarea site-ului Web - independent de  disponibilitatea 

tehnică - în totalitate sau în parte, în orice moment. Datorită  caracteristicilor internetului și a sistemelor 

informatice, Mitutoyo nu este responsabil pentru asigurarea disponibilității neîntrerupte a site-ului Web.  

Orice trimitere la standardele, reglementările tehnice similare și informațiile tehnice, descrieri, precum și 

imagini ale produselor Mitutoyo în prezentarea de pe internet vor fi considerate informații cu privire la 

proprietățile produselor MITUTOYO numai dacă și atunci când Mitutoyo a declarat în mod expres această 

calitate a bunurilor; în orice și toate celelalte cazuri, astfel de  informații  trebuie să fie interpretate ca o 

descriere neobligatorie generală a performanței. Accesul la informații și documente de pe site-ul Web 

Mitutoyo în țări în care acest acces este ilegal este interzisă.  

3. Înregistrare, parolă   

Unele dintre paginile site-ului Mitutoyo pot fi protejate prin parolă. Accesul la aceste pagini este posibil 

doar pentru utilizatorii înregistrați numai în interesul  de securitate al tranzacțiilor de afaceri. Nimeni nu 

trebuie să aibă o pretenție de înregistrare către Mitutoyo și, prin urmare accesul la site. În special, 

Mitutoyo își rezervă dreptul de a supune accesului liber a pagini web, o obligație de  înregistrare.  

3.2.  Mitutoyo are dreptul în orice moment să revoce autorizația de acces prin blocarea accesului, fără a fi 

obligată să ofere motive, în special în cazul în care și atunci când :  

• utilizatorul a furnizat date false în timpul înregistrării;  

• a  încălcat  Termenii și Condițiile sau a obligațiilor de diligență în manipularea datelor de acces; sau  

• nu a folosit site-ul Web pentru o perioadă mai lungă de timp.  

În cazul în care este necesară înregistrarea, utilizatorul este obligat să furnizeze informații veridice pentru 

înregistrare și să notifice imediat Mitutoyo în formă scrisă sau text de orice modificări ulterioare ale cestor 

informații.  Utilizatorul va asigura resursele și funcțiile din partea lui, astfel că el va primi  email-urile 

trimise de Mitutoyo la adresa de e-mail furnizată.  După finalizarea cu succes a înregistrării sale, 

utilizatorul va primi un nume de utilizator și o parolă (denumite în continuare "date de logare"). 

Utilizatorul trebuie să schimbe parola trimisă către el de Mitutoyo, cu o parolă cunoscută doar de el, atunci 

când accesează site-ul pentru prima dată. Datele de logare permit utilizatorului să vizualizeze sau să 

modifice datele sale sau, după caz, să revoce sau să extindă  autorizațiile introduse în sistemul de 

prelucrare a datelor Mitutoyo.  

3.6. Utilizatorul trebuie să asigure că datele de logare nu sunt accesibile și unor terțe părți; în caz de 

încălcare culpabilă a obligației de mai sus, el va fi  răspunzător pentru orice și toate comenzile sau alte 



activități desfășurate folosind aceste date de logare.  Utilizatorul va ieși din secțiunea protejată prin 

parolă, după fiecare utilizare. Dacă și atunci când utilizatorul devine conștient de faptul că terțe părți 

folosesc în mod necorespunzător datele de logare, el este obligat să notifice imediat în scris Mitutoyo, și în 

cazul în care este necesar, inițial prin email. 

3.7. După primirea notificării în conformitate cu clauza 3.6., Mitutoyo va bloca accesul la secțiunea 

protejată prin parolă folosind aceste date de logare. Accesul blocat poate fi restabilit numai prin 

depunerea pe cale separată a unei cereri scrise a utilizatorului către Mitutoyo, sau după reînnoirea 

înregistrării.  

3.8. Utilizatorul poate solicita în orice moment, în scris, ștergerea înregistrării sale, cu condiția ca ștergerea 

să nu afecteze negativ procesarea relațiilor contractuale în desfășurare. În acest caz, Mitutoyo va șterge 

toate datele de logare precum și orice și toate alte date personale ale utilizatorului, care au fost stocate de 

îndată ce aceste date nu mai sunt necesare pentru procesarea contractelor.  

4. Drepturile de utilizare a informațiilor și documentelor  

Utilizarea informațiilor și a documentelor furnizate pe site-ul Web fac obiectul prezentelor Termeni și 

Condiții sau, atunci când informațiile și documentele sunt actualizate, și fac obiectul unor termeni și 

condiții relevante de acordare a licențelor agreate anterior cu Mitutoyo. Termeni și condiții convenite 

separat, de acordare a licențelor trebuie să aibă prioritate asupra acestor Termeni si Condiții. Mitutoyo 

acordă utilizatorului un drept neexclusiv și netransferabil  de a utiliza informațiile și documentele puse la 

dispoziție pe site-ul Mitutoyo  în domeniul de aplicare așa um a fost convenit, sau, în cazul în care nu a 

existat niciun acord, în conformitate cu scopul, perceptibil pentru utilizator, urmărit prin Mitutoyo în 

furnizarea și punerea la dispoziție a informațiilor și documentelor. Utilizatorul nu poate, în orice moment 

distribui, închiria, sau în orice alt mod  să cedeze la terțe părți, fie informații sau documente. Cu excepția 

cazului în care această situație este permisă de prevederile legale obligatorii, utilizatorul nu poate modifica 

documente, și nici nu poate lua extrase din documente. Informațiile și documentele sunt protejate de 

Legea 8/1996 privind dreptul de autor și de tratatele internaționale privind drepturile de autor la care 

România este parte, precum și de alte legi și acorduri  referitoare la  proprietatea intelectuală. Utilizatorul 

trebuie să respecte aceste drepturi, în special, acesta nu va putea îndepărta numerele de identificare 

alfanumerice, mărcile comerciale, și semnele drepturilor de autor ce marchează fie informațiile fie 

documentele. Prevederile de mai sus sunt în alte privințe,  fără a aduce atingere legii și prevederilor legale 

pentru  dreptul de autor.  

5. Proprietate Intelectuală  

Indiferent de prevederile speciale cuprinse în Clauza 4 din acești Termeni și condiții, informațiile, mărcile 

verbale sau combinate și precum și orice alte informații cuprinse în site-ul Mitutoyo nu pot fi schimbate, 

copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, modificate, sau exploatate,  fără acordul scris prealabil  al 

Mitutoyo, cu excepția cazului în care acest lucru este în conformitate cu scopul, perceptibil utilizatorilor, 

urmărit de Mitutoyo în vederea furnizării de informații sau formulare. Cu excepția drepturilor de folosință 

sau a oricăror altor drepturi acordate în mod expres prin prezentul document,  niciun alt drept de niciun fel, 

în special cele referitoare la numele companiei, cum ar fi marca Mitutoyo, în particular cele de pe site-ul 

Mitutoyo, drepturile de proprietate industrială, cum ar fi brevete, modele de utilitate, nu sunt acordate 

utilizatorului, Mitutoyo nefiind obligat să acorde astfel de drepturi.  

6. Obligațiile utilizatorului  

Când utilizează site-ul Mitutoyo, utilizatorul nu poate:  

• provoca daune persoanelor, în special minorilor, sau să le încalce drepturile personale;  

• încălca morala publică, prin comportamentul său de utilizare;  



• încălca drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate;  

• transmite informații ce conțin viruși, așa-numiții troieni, sau orice alte programe  care ar putea afecta 

software-ul;  

• introduce, salva, sau trimite hyperlinkuri sau texte la care el nu are dreptul, în special în cazul în care și 

astfel de hyperlink-uri care prin conținutul lor  încalcă confidențialitatea obligațiilor sau sunt ilegale;  

• distribui materiale publicitare sau e-mailuri nesolicitate (așa-numitele "spam") sau false avertismente 

legate de viruși, defecțiuni, sau mesaje similare, sau încurajarea de a participa la jocuri de noroc, sisteme 

de bulgăre de zăpadă, scrisori in lanț, jocuri piramidale, și acțiuni comparabile;  

• sprijini terțe persoane în desfășurarea activităților mai sus menționate.  

6.1. Mitutoyo poate bloca accesul la site-ul Mitutoyo, în orice moment, în special în cazul în care  

utilizatorul său încalcă obligațiile convenite conform acestor Termeni și Condiții.  

7. Hyperlink-urile / Disclaimer  

Site-ul Web poate conține hyperlink-uri către alte site-uri Web ale unor terțe părți. Mitutoyo nu își asumă 

responsabilitatea pentru conținutul altor site-uri Web, ca fiind ale sale, deoarece Mitutoyo nu supune 

controlului informațiile legate și nu este, de asemenea, responsabil pentru conținutul și informațiile 

conținute pe aceste site-uri. Utilizatorul folosește  aceste site-uri pe propriul său risc.  

8. Răspunderea pentru defectele juridice și materiale  

Dacă și atunci când informațiile, software-ul și documentele sunt oferite gratuit,  răspunderea pentru 

defectele materiale și legale legate de informații și documente, în  special pentru corectitudinea lor, 

libertatea de eroare, actualitatea, libertatea de la terțe părți în ceea ce privește drepturile de proprietate 

industrială și drepturile de autor, complete, și/sau  utilizare, este exclusă, cu excepția cazurilor de intenție 

sau de fraudă sau vătămare a corpului, a vieții,  sau sănătății și pentru încălcarea obligațiilor contractuale 

materiale (de exemplu, obligații contractuale pe care utilizatorul poate și se așteaptă ca noi să le 

îndeplinim în fiecare  caz, datorită naturii operațiunii juridice), astfel cum este ipoteza unei garanții  în 

furnizare.  Cu toate acestea, compensarea ca urmare a unor încălcări contractuale semnificative este 

limitată la pierderea previzibilă sau tipică a contractului, cu excepția cazurilor de  intenție, fraudă sau a 

neglijenței grave. 

Reglementările menționate mai sus nu implică o schimbare în sarcina probei în dezavantajul utilizatorului.  

9. Control al Exporturilor  

9.1. Exportul de anumite informații și documente pot fi supuse aprobării  de către autoritățile responsabile 

datorită, de exemplu, tipului de utilizare al lor,  utilizarea prestabilită sau  destinației finale. Utilizatorul 

trebuie să respecte cu strictețe regulile de export și embargourile oportune pentru informațiile și 

documentele, în special, ale UE  sau ale statelor membre ale UE sau, după caz, cele ale  Statele Unite ale 

Americii.  Utilizatorul trebuie să verifice și să asigure, în special, că:   

• informațiile furnizate și documentele nu vor fi folosite pentru utilizarea de arme  sau pentru  utilizarea în 

tehnologia nucleară de arme sau alte scopuri militare;  

• nicio companie sau persoană înscrisă în Lista neagră de persoane a SUA (DPL)  nu va primi bunuri, 

software și tehnologie, de origine americană;  

• nicio entitate sau persoană înscrisă pe lista de avertizare SUA,  Lista de entități SUA, sau Lista 

resortisanților SUA special desemnați nu vor primi fără autorizație bunuri inițial produse în SUA;  



• semnele de avertizare puse la dispoziție de către autoritățile din România sau Autoritățile naționale  din 

țara de utilizare vor fi respectate.  

Informațiile și documentele furnizate de Mitutoyo pot fi accesate și utilizate  numai în cazul în care acestea 

sunt în conformitate cu comentarii și asigurările descrise în  Clauzele de mai sus . Altfel, Mitutoyo nu va fi 

obligat la prestație.  

10. Protecția Datelor  

10.1. Mitutoyo respectă dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor privind colectarea, utilizarea, 

precum și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului de pe site-ul Mitutoyo, conform Legii 

nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. Datele colectate nu vor fi vândute sau transmise pentru niciun motiv către terțe 

părți. Când utilizați informațiile de pe site-ul  Mitutoyo informațiile de acces vor fi stocate. Acestea implică 

de exemplu data, ora și durata accesului, accesarea  computerului gazdă (adresa IP),  site-uri de internet 

vizitate anterior, tipul și  versiunea browser-ului, sistemul de operare și datele accesate. Acestea sunt 

utilizate doar în scopuri statistice. Mitutoyo nu poate aloca  datele unei anumite  persoane. Datele 

suplimentare cu caracter personal vor fi păstrate numai în cazul în care acestea sunt transmise Mitutoyo,  

de exemplu prin email sau formularul de contact. Mitutoyo folosește aceste date numai pentru rezolvarea 

cererii utilizatorului. În acest caz, datele suplimentare (de exemplu, adresa IP) vor fi salvate  în vederea 

prevenirii utilizării abuzive. Utilizatorul își dă  acordul în acest sens în momentul transmiterii informațiilor.  

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.  Utilizatorul are următoarele drepturi, în orice 

moment: de a fi informat cu privire la  datele cu caracter personal stocate, de primitor,  sursa acestor date 

și  scopul de stocare a datelor. În plus utilizatorul poate solicita ștergerea și/sau  corectarea datelor cu 

caracter personal în orice moment. În cazul în care consimțământul este revocat  în conformitate cu Clauza 

10.3. Mitutoyo șterge datele din proprie inițiativă.  Mitutoyo folosește în mai multe locuri așa-numitele 

"cookies" pe site-ul său. Acestea servesc pentru a crește gradul de utilizare, eficiența și  securitatea site-

ului Web. Acestea sunt fișiere text mici care sunt salvate de browser-ul pe PC-ul  utilizatorului. Nu pot 

cauza nici un prejudiciu și nu conțin viruși.  

11. Acordurile subsidiare, competența, legea aplicabilă  

11.1 Actele adiționale nu vor fi valabile decât dacă sunt încheiate în scris. Această clauză  se aplică, de 

asemenea, și declarației de renunțare la cerința scrisă a formularului în sine. Acorduri verbale sau 

amendamente orale sau modificări sunt nule și neavenite. Instanțele  de la locul de desfășurare a activității 

Mitutoyo au competență pentru orice și  toate litigiile care apar în legătură cu acest acord. Dispoziția de 

mai sus trebuie de asemenea, să se aplice și  în cazul în care domiciliul obișnuit sau adresa de reședință a 

partenerului contractului este necunoscută  sau este într-o țară străină, la momentul introducerii unei   

acțiuni legale. Site-ul Web Mitutoyo este operat și este în sarcina companiilor situate în România.  

Mitutoyo nu își asumă nicio  responsabilitate pentru faptul că informațiile și documentele de pe site-ul  

Mitutoyo pot fi vizualizate sau  descărcate și din locații care se află  în afara României. Dacă și atunci când 

utilizatorii din afara  țării accesează site-ul Mitutoyo, sunt ei înșiși exclusiv responsabili pentru 

conformitatea datelor cu dispozițiile relevante în temeiul  legilor din țara lor.  

Legea unică aplicabilă este legea din România , cu excepția aplicarea CISG ONU.  

În cazul în care orice prevedere prezentă sau viitoare a acestui acord de utilizare este sau devine ineficientă 

/ invalidă sau imposibil de a fi realizată, în totalitate sau în parte, valabilitatea celorlalte prevederi ale 

acordului nu vor fi afectate.  

Schimbarea acestor Termeni și condiții de utilizare se realizează pe  site-ul Web www.mitutoyo.ro.  


