
Termeni și condiții aplicație 
 
 
Te rugăm să citești cu atenție informațiile următoare înainte să folosești 
aplicația web Plush – Gânduri Unite.  
Plush este un brand care desfășoară campanii umanitare în comunitatea locală,  
reprezentat legal de către SC Promocrat Media SRL, Cod Unic de Identificare 
RO29534830, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/261/2012, cu sediul 
social în București, Sector 2, Str. Mihai Eminescu, nr. 142, Ap. 1.  
Termenii și condițiile prezentate sunt conforme cu prevederile din legislația în 
vigoare și sunt aplicabilie atât website-ului (www.deplush.ro), cât și aplicației 
mobile Plush.  
 
Acceptarea termenilor și condițiilor  
 
Simpla vizită pe website-ul Plush, precum și înregistrarea în aplicația mobilă Plush 
presupun acceptarea termenilor și condițiilor impuse de către Plush. Toate 
regulile, procedurile și politicile vor fi publicate pe website. De asemenea, orice 
actualizare a informațiilor efectuată de Plush se face fără notificarea utilizatorilor, 
aceștia asumându-și răspunderea privind verificarea lor periodică. 
 
Accesul 
 
Serviciile oferite de Plush sunt menționate și descrise în amănunt pe website și 
pot fi accesate de către orice utilizator doar pentru propria folosință. Fiecare 
persoană care utilizează serviciile Plush trebuie să le acceseze de pe propriul cont 
și să fie de acord cu acești Termenii și Condițiile impuse.   
 
 

Înregistrarea și eligibilitatea 
 

Accesul la conținutul de pe website se poate face după înregistrarea valabilă cu 
contul personal de Facebook, apăsând butonul ”Conectează-te prin Facebook”. O 
înregistrare valabilă se face cu oferire următoarelor informații: numele complet al 
utilizatorului de Facebook, fotografia de profil actuală și adresa de email. Numele 
utilizatorului și fotografia de email vor fi preluate de către Plush și vor fi afișate în 
conținutul Serviciilor. Prin prezentul document, utilizatorul ia la cunoștintă aceste 



aspecte și își dă acordul privind preluarea datelor pentru utilizarea lor conformă 
cu scopul enunțat.  

Eșecul înregistrării îl poate constitui lipsa unui cont de Facebook, iar pentru a 
rămâne eligibil, un utilizator trebuie să corespundă tuturor Termenilor și 
Condițiilor. În caz contrar, Plush își rezervă dreptul de a bloca accesul la Servicii, 
fără a putea să mai primească din nou acceptul pentru a le folosi.  

Următoarele sfaturi vor ajuta utilizatorii să își mențină eligibilitatea pentru a 
putea folosi Serviciile: 

- Sunt interzise cuvintele obscene, vulgare sau care îndeamnă la rasism ori 
sexism, atacurile politice, discriminările pe considerente de religie, 
naționalitate, clasă socială sau bazate pe orice altfel de diferențe, atât timp 
cât pot aduce atingere direct sau indirect drepturilor și libertăților 
persoanelor.  

- Sunt interzise atacurile directe la adresa persoanelor publice, atât din 
comunitatea locală, cât și din afara acesteia.  

Sunt interzise manifestările jignitoare de orice fel pe pagina de Facebook a 
Plush, indiferent de natura discuției în cauză.  

- Este interzisă utilizarea serviciilor Plush de către utilizatori în scopuri de 
marketing sau în scopuri publicitare pentru a descrie sau promova un 
serviciu sau un brand care nu aparține de Plush. 

 

Plush își rezervă dreptul să refuze o înregistrare sau să o anuleze în cazul în care 
una dintre condițiile de mai sus a fost încălcată. Utilizatorii au obligația să fie 
responsabili în ceea ce privește activitatea desfășurată pe platformele Plush și 
utilizarea adecvată a Serviciilor. De asemenea, aceștia au obligația să fie 
responsabili și în ceea ce privește respectarea regulilor de confidențialitate și 
efectuarea adecvată a setările pe contul personal de Facebook. În cazul 
neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase, contul blocat va rămâne în 
continuare astfel.  

Utilizatorul are îndatorirea de a fi reprezentatul contului său de Facebook și de a 
îndeplini criteriile de vârstă, iar nerespectarea acestora duce la tragerea la 
răspundere în condițiile legii și ale prezentului document. În ceea ce privește 



vârsta minimă de la care îi este permis accesul unei persoane la serviciile oferite 
de Plush, nu pot fi acceptate dacă au o vârstă mai mică de 13 ani.  

Orice abatere de la folosirea Serviciilor în condițiile prezentate în acest document 
poate cauza retragerea accesului.  

 

Conținut 
 
Tot conținutul publicat sau transmis în privat atrage răspunderea persoanei care a 
creat conținutul original. Plush nu își asumă obligația de a garanta autenticitatea 
conținutului pe care altcineva l-a publicat, ci aceasta rămâne în sarcina celui care 
a îndeplinit acest act. Orice stricăciune, pierdere sau abatere de la regulile 
menționate în acest document atrage răspunderea directă a persoanei care a 
publicat conținutul original.  
Conținutul creat este adăugat pe platformele Plush și încorporează link-ul către 
contul de Facebook al utilizatorului. Conținutul poate fi văzut în categoriile “Urări 
completate” sau “Urări necompletate” dacă utilizatorul își dă acordul ca toate 
persoanele care utilizează Serviciile Plush să îl poată accesa (Postare Publică).  
 

Conținutul Plush 

 

Serviciile au conținut special oferit de către Plush, care este protejat prin drepturi 
de autor, drepturi de proprietate intelectuală, trademarks, patente, mărci și alte 
drepturi și legi, în conformitate cu legislația în vigoare, prin LEGEA nr.8 din 14 
martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396).  
Folosirea, reproducerea, modificarea, distribuirea sau stocarea de orice manieră 
în scopuri personale sau publicitare a conținutului Serviciilor, fără acordul Plush, 
reprezintă încălcarea legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și 
se va sancționa ca atare.  

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396)


Distribuirea conținutului și a informațiilor dumneavoastră 

Dumneavoastră dețineți dreptul legat de conținutul pe care îl promovați prin 
aplicația noastră și dumneavoastră puteți controla modul în care acestea sunt 
distribuite, prin intermediul setărilor de confidențialitate și a setărilor de aplicație. 
În plus: 
Când publicați conținut sau informații utilizând setarea „Public”, permiteți tuturor 
persoanelor, inclusiv celor care nu au un cont de Facebook, să acceseze și să 
utilizeze acele informații, precum și să le asocieze cu dumneavoastră. (de 
exemplu, numele și fotografia dumneavostră de profil). 
 

 

 

Reguli și conduită 

Ca o primă condiție de folosire, îți dai acceptul să nu folosești Serviciile în alte 
scopuri decât în cele menționate în acești Termeni și Condiții. Ești responsabil 
direct de activitatea ta privind Serviciile. În alt context, ești responsabilul direct 
care va răspunde legal pentru orice încălcare a acestor Termeni și Condiții.  
 

Ca și exemplu, nu trebuie să permiți unui terț să aibă orice tip de activitate de pe 
contul tău, în special în ceea ce privește conținutul, precum: 

 Să folosească conținutul Plush în scopuri personale, de publicitate sau să 
încalce orice este legat de către dreptul de autor și de către drepturile conexe. 

 Afirmații vugare, rasiste, care instigă la violență, acuzații politice sau 
neadevărate.  

 Afirmații abuzive, agresive, hărțuiri, fraude, defăimări în public, cu conținut 
pornografic, profan, discriminatoriu, care conține nuditate.  

 Transmiterea unor viruși care pot afecta Serviciile privind limbajul de cod, 
acțiuni ce pot afecta buna funcționare a soft-ului, echipamentului de 
telecomunicații sau a echipamentelor care au accesul deplin de funcționare al 
Serviciilor.  

 Transmiterea unor viruși care pot afecta baza de date a Plush.  
 
Plush are o toleranță de 0% împotriva defăimărilor publice, împotriva pornografiei 
sau abuzului și orice activitate legată de aceste politici vor fi rezolvate în instanță.  



 
Nu trebuie să iei parte (direct sau indirect) la: 

 Orice acțiune care poate afecta politicile acestor Termeni și Condiții ale Plush.  
 Orice acțiune de a-ți redobândi dreptul de utiliza Servicile, în cazul în care 

acesta ți-a fost deja retras.  
 Să spamezi pe oricare dintre platformele Plush.  
 Să încalci legea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în ceea ce privește 

conținutul Plush.  
 

Plush nu garantează că tot conținutul primit va fi publicat, dacă acesta nu 
îndeplinește Termenii și Condițiile. Plush își rezervă dreptul să monitorizeze 
Serviciile în permanență și să ștearga, să modifice sau să blocheze conținutul 
neadecvat, fără a trimite notificări în prealabil către autorul conținutului original.  

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
proprietate intelectuală 

Prezentul document conține informațiile esentiale despre modalitatea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite 
de www.deplush.ro, atat pe platforma web cât și prin intermediul aplicațiilor de 
telefonie mobilă (denumite în mod colectiv “platformă”).  

In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul 
general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter 
personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană 
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, 
un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale.  

În momentul creării unui cont pe platforma Plush vă este solicitată conectarea cu 
contului dumneavoastră de Facebook. Pentru utilizarea aplicației, vă este preluată 
fotografia de profil, pe care o aveți încărcată pe profilul personal de Facebook și 
care este publică automat, datorită setărilor impuse de către terțul, Facebook. 

http://www.bestjobs.eu/


Acestă fotografie va fi preluată de către aplicația mobilă sau web a lui Plush în 
momentul în care dumneavoastră completați o literă lipsă.  

 

Contact 

Poți să îl contactezi pe Plush, pe adresa Str. Mihai Eminescu, nr. 142, bl.1, et.1, 
ap.1, București.  

 

 

 


