
Termeni de utilizare 

IMPORTANT! Acești Termeni de utilizare guvernează utilizarea acestui site, oferit de compania noastra. 

Accesând acest site, recunoașteți și acceptați acești termeni de utilizare. Aceste Condiții de utilizare se 

pot modifica în orice moment de către compania noastră, la discreția noastră. Utilizarea acestui site 

dupa ce aceste schimbari sunt implementate constituie recunoașterea și acceptarea modificărilor. Vă 

rugăm să consultați regulat acești termeni. 

Acces la acest site: 

Sunteți de acord să utilizați acest site doar pentru vizionare, comandă, plată, înscriere in programul de 

implementare a Dietei Carbohidraţilor Specifici fără Lactate sau pentru a recomanda serviciile noastre. 

Sunteți de acord să nu luaţi nicio măsură pentru a compromite securitatea  site-ului, a face site-ul 

inaccesibil altor persoane sau a provoca în caz contrar, deteriorarea Site-ului sau a Conținutului. Sunteti 

de acord să nu adăugați, să scoateţi din context sau să modificaţi conţinutul sau accesul la orice Conținut 

care nu vă este destinat. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul în orice mod care ar putea interfera cu 

drepturile terților. Pentru accesarea acestui site sau a unor resurse pe care le oferă vi se pot cere 

anumite detalii pentru inregistrare sau alt tip de informaţie. Este o condiție de utilizare a acestui site ca 

toate informațiile pe care le oferiţi sa fie corecte, actuale și complete. Dacă Compania noastră consideră 

că informaţiile oferite nu sunt corecte, actuale sau complete avem dreptul de a refuza accesul la acest 

site sau la oricare dintre resursele sale, și de a înceta sau suspenda accesul în orice moment,  fără 

notificare. 

Restricții privind utilizarea: 

Acest site este furnizat exclusiv pentru scopuri educative, personale și / sau pentru a afla mai multe 

despre compania noastră și serviciile pe care le furnizăm. Nu puteți utiliza acest site pentru niciun alt 

scop, inclusiv orice scop comercial, fără consimțământul scris prealabil al Companiei noastre. Site-ul 

nostru nu poate fi utilizat pentru nici o activitate ilegală sau frauduloasă, pentru a se posta sau transmite 

vreun material cu conținut care nu are nici o legatura cu activitatea noastra, amenințător, obscen, 

defaimator, instigator și altele asemenea. 

Descărcarea materialului 

Înțelegeți că nu putem garanta că fișierele disponibile pentru descărcare de pe Internet nu conțin viruși, 

defecte, cai troieni sau alte coduri care ar putea contamina calculatoarele sau sa aiba proprietăți 

distructive. Sunteți responsabil pentru procedurile de conformitate și propriile sisteme de siguranta 

pentru a vă satisface cerințele particulare pentru corectitudinea datelor de intrare și ieșire și pentru 

menținerea unui mijloc extern al acestui site pentru reconstrucția datelor pierdute. Compania noastră 

nu își asumă nicio responsabilitate sau risc pentru utilizarea de către dvs. a Internetului. 

Deasemenea, este posibil să intervină erori sau defecte care să facă site-ul indisponibil pentru o anumită 

perioada de timp. Acestea sunt evenimente care pot apărea și care nu țin neapărat de controlul nostru. 

Deși luăm toate măsurile că aceste lucruri să nu se întâmple, înțelegeți că erorile pot apărea indiferent 



de intențiile noastre. Nu aveți dreptul să interveniți sub nici o formă, indiferent de motiv, în operarea 

site-ului nostru. Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în 

orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea 

acestor Termeni și condiții. 

Înregistrarea pe site: 

Pentru a va putea înregistra pe site este necesară introducerea unor date personale, cum ar fi numele și 

adresa de email. Aveți nevoie să va creați un nume de utilizator și o parolă. În cazul în care adresa de 

email nu este valida nu veți putea continuă înregistrarea pe site. Aveți responsabilitatea de a va păstra în 

siguranță și în confidențialitate toate informațiile care țin de contul dumneavoastră, inclusiv parolă și 

autentificarea. 

Odată înregistraţi pe site vă daţi acordul pentru primirea de newslettere. Acestea vă oferă informații 

care țin de activitatea noastră, unele promoții sau evenimente pe care le organizăm. Dacă nu doriţi să 

mai primiţi aceste newslettere vă puteţi dezabona prin accesarea butonului Dezactivare din partea de 

jos a fiecărui Newsletter primit. 

Exonerare de răspundere 

Acest site oferă informații despre starea de sănătate și nutriție numai în scopuri educaționale. Nu ar 

trebui să va bazați niciodată pe aceste informații că un substitut al sfatului medicului. Aceste informații 

nu înlocuiesc un consult medical sau recomandările medicului, nu sunt menite să trateze, să 

diagnosticheze sau să prevină vreo boală.  

Dacă aveți orice fel de întrebări legate de starea dumneavoastră de sănătate, ar trebui că întotdeauna să 

consultați medicul dumneavoastră. Nu desconsiderați, evitați sau întârziați în obținerea unui consult sau 

vreun sfat medical de la medicul dumneavoastră sau orice consiliere profesională de la alt specialist 

autorizat în sănătate doar datorită informațiilor pe care le-ați citit pe acest site. Modul în care folosiți 

aceste informații este numai și numai răspunderea dumneavoastră. 

Nimic de pe acest site, postat sau sau disponibil prin orice fel de servicii nu intenționează să fie și nu este 

sfat medical sau consiliere medicală. 

Limitarea răspunderii 

Compania, filialele, licențiatorii, furnizorii de servicii, furnizorii de conținut, angajații, agenții, sau alte 

persoane direct implicate in serviciile pe care le furnizam, nu vor fi responsabili pentru niciun incident 

incidental, direct, indirect, punitiv, real de durere și suferință, suferință emoțională sau daune similare, 

chiar dacă societatea a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune, în nici un caz. 

Livrarea produselor 

Produsele se livrează exclusiv on line, prin intermediul contului dumneavoastră. O parte din produsele 

de pe site se pot descărca în calculator. Toate aceste cărți și informații sunt protejate de copyright@ 



Acasa la Daniela. Toate drepturile asupra conţinutului acestor cărţi şi asupra pozelor aparţin autoarei. 

Nici o parte din aceste informaţii nu poate fi reprodusă, distribuită, stocată sau modificată sub nici o 

formă sau mijloc de tip electronic, mecanic, fotocopiere sau sub nici un pretext fără acordul în scris al 

autoarei. 

Plata. Facturare 

Plata se face momentan, până la finalizarea instalării sistemului de plată on line, doar pe bază de 

factură, prin transfer bancar. Odată ce v-ați înregistrat, Vânzătorul va emite către Client o factură pentru 

produsele livrate. În acest sens, Clientul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile 

necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare. Factura va fi comunicată Clientului în format 

electronic pentru efectuarea plății serviciilor comandate. 

Garanţia de satisfacţie 100% 

Odată ce achiziționați acest program și comanda este finalizată, primiți un email cu un Login și o Parolă. 

Intrați pe www.acasaladaniela.ro, alegeți categoria Programul de Implementare a Dietei Carbohidraților 

Specifici fără Lactate și vă logați pentru acces total și nelimitat, pentru tot restul vieții, la acest program. 

În viitor beneficiați de toate îmbunătățirile aduse acestui program în mod gratuit, ele vor fi 

implementate automat în platformă. 

Acasă la Daniela vă oferă protecția unei garanții necondiționate de până la 10 zile, fără riscuri, începând 

cu prima zi în care ați achiziționat programul, pentru a vedea dacă acesta vă este de ajutor. 

Indiferent de motiv, dacă vi se pare că acest program nu este pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne 

contactați la adresa de e-mail: contact@acasaladaniela.ro pentru a beneficia de o restituire completă, 

rapidă și prietenoasă. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Acasă la Daniela şi SC Mondo Business Elements SRL respectă dispozițiile legale pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale: confirmarea Comenzii, informarea 

Clienților privind stadiul Comenzii, oferirea de răspunsuri la eventualele intrebari, administrative, de 

comunicare prin newsletter și altele asemenea. 

Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Clientul declară că este de acord ca datele sale personale 

să fie incluse în baza noastră de date și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să 

fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către Acasa la Daniela, SC Mondo Business Elements SRL și 

colaboratorii/afiliații săi. 

Pe baza unei cereri scrise şi trimise catre contact@acasaladaniela.ro vă puteți exercita în mod gratuit 

dreptul la o solicitare privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate. De 

asemenea, puteți solicita în scris, la aceeași adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea 



datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, transformarea în date anonime a 

datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, notificarea către terții cărora le-au fost 

dezvăluite datele, dacă aceasta nu este imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de 

interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Informațiile privind datele cu caracter personal ale clientului pot fi transmise către Parchet, Poliție, 

instanțele de judecată și altor organe abilitate ale Statului, în baza solicitării acestora și în limitele 

prevăzute de lege. 

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea 

produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții 

Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale. 

Compania poate revizui acești Termeni de utilizare în orice moment prin actualizarea acestei postări. 

 

 

 

 

 

 

 


