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CONTINUTUL SITE-ULUI

Accesul si utilizarea site-ului sunt reglementate exclusiv de termenii si conditiile de mai jos.
Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii reprezinta acceptarea tacita a acestor termeni si
conditii, cu toate consecintele juridice care decurg din acceptarea lor.

Administratorul isi rezerva dreptul de a modifica aceste reguli in orice moment fara un aviz
prealabil. Noile reguli vor fi facute publice pe aceasta pagina si vor intra in vigoare de la data
publicarii lor.

Continutul paginilor acestui website este dedicat informarii si utilizarii personale.

Este interzisa copierea, reproducerea, distribuirea, modificarea, publicarea, transmiterea,
crearea a ceva derivat din orice informatii sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul
site-ului in scopul obtinerii de venit prin metoda directa sau indirecta, fara acordul expres al
Administratorului. Accesul la acest site este liber si va permite sa vizualizati sau sa transmiteti
informatii existente pe acest site doar in scopuri personale, noncomerciale.

Administratorul site-ului isi rezerva dreptul, pe baza unilaterala, sa modifice, amendeze sau sa
actualizeze Termenii si Conditiile in orice moment, fara a anunta in prealabil membrii
inregistrati. Ne rezervam de asemenea dreptul de a amenda, adauga sau sterge orice aspect al
siteului in orice moment fara a anunta in prealabil. Aceste schimbari vor intra in vigoare din
momentul publicarii pe acest website. In cazul in care continuati sa utilizati acest site si dupa
revizuire, inseamna ca ati acceptat pe deplin termenii de utilizare, inclusiv modificarile survenite.

Acolo unde se permite interventia cititorilor prin mesaje transmise / postate, administratorul isi
rezerva dreptul de a le selecta respectiv a le ignora pe cele care nu imbunatatesc continutul
site-ului sau care nu au legara cu subiectul discutat.

Este strict interzis sa folositi sau sa contactati acest site în scopul distrugerii sau alterarii lui, a
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continutului sau securitatii acestuia.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATEA INTELECTUALA

Intregul continut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica
web, scripturi etc.) sunt proprietate Adminstrator, a asociatilor sau partenerilor sai si este
protejat conform Legii drepturilor de autor si a altor legi privind dreptul de proprietate
intelectuala.

Angelicsign® este marca inregistrata pe teritoriul Romaniei.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) precum si numele site-ului sunt proprietatea exclusiva
a Ramona Popescu, denumita si Administratorul siteului si este protejata de aceleasi legi.

Orice utilizare neautorizata a marcii angelicsign® sau a continutului website-ului constituie o
incalcare a dreptului de autor si marcilor. Se permit legaturi catre acest site, cu anuntarea
prealabila a Administratorului si obtinerea unui accept scris prin email.

Daca se considera ca orice material pus la dispozitie pe site, postat de Administrator, de catre
terti sau utilizatori, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara
semnalarea acestei situatii la adresa contact@angelicsign.com .

CONFIDENTIALITATEA DATELOR

www.angelicsign.com colecteaza informatii de la vizitatorii site-ului, doar prin liberul lor accept.
Informatia personala colectata prin liberul accept al vizitatorilor poate contine numele si adresa
de email. Administratorul siteului isi rezerva dreptul de a transmite membrilor inregistrati la
sectiunea „Newsletter" noutati referitoare la serviciile si activitatea sa prin mesaje electronice.
Informatia colectata prin diferite sectiuni cum ar fi „contact" este utilizata pentru a putea
raspunde solicitarilor transmise de vizitatori. Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii de
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date personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Postam aceasta informatie in „Termeni si Conditii" ca un angajament al Adminstratorului de a
proteja datele dumneavoastra personale.

Solicitatea stergerii datelor personale se realizeaza prin transmiterea unui email pe adresa con
tact@angelicsign.com
.

Administratorul nu va vinde sau face vreun schimb cu informatiile personale ale dumneavoastra
incluse in newsletter sau in schimbul de emailuri care implica efectuarea serviciilor catre
dumneavoastra. Se va pastra confidentialitatea totala a informatiilor schimbate intre
administrator si vizitator / client.

LEGATURA CU ALTE LINKURI

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Adminsitrator
utile in legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. In
cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare
corespunzatoare acelor site-uri. Administratorul nu poate garanta/controla
actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe
site-ul sau. Nu putem fi responsabili pentru continutul informatiilor prezentate pe acele site-uri.

RESPONSABILITATE

Toate informatiile prezentate pe site au caracter suplimentar si informativ si nu inlocuiesc
medicina traditionala, ele acoperind in principal aspecte de natura spirituala si energetica.
Aceste terapii abordeaza subiecte referitoare la sufletul omului si la legatura lui cu Dumnezeu.
Este in interesul dumneavoastra sa consultati un reprezentant al medicinei traditionale, in cazul
in care va confruntati cu probleme fizice, de natura medicala. Angelicsign.com nu isi asuma
responsabilitatea pentru niciun fel de prejudiciu rezultat in urma accesarii informatiilor si
serviciilor prezentate in site.
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ALTI TERMENI

Colaboratorii externi sau membrii inregistrati nu pot pretinde nicio plata sau compensatie
materiala pentru publicarea materialelor indiferent de forma si suportul de publicare cu exceptia
cazurilor in care exista o intelegere scrisa suplimentara in care sunt specificate conditiile de
recompensare sau o decizie luata in sensul recompensarii utilizatorilor activi pe site de catre
Administrator tinandu-se cont de conditiile de participare si recompensare stabilite si publicate
pe site.

Depunem eforturi pentru a asigura functionarea site-ului in cele mai bune conditii. Insa
administratorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care acest website va fi temporar
indisponibil din cauza unor probleme tehnice care depasesc aria de control a administratorului.

Daca nu agreati Politicile siteului www.angelicsign.com postate aici va rugam sa nu utilizati
acest website si niciun serviciu oferit prin intermediul acestui site. Utilizarea siteului de catre
dumneavoastra indica acceptarea acestor "Termeni si Conditii".
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