CONDIŢII GENERALE PRIVIND ACCESUL ÎN REŢEUA DE SOCIALIZARE „PRIMA LOVE”
WWW.PRIMALOVE.RO este o reţea de socializare (denumită în continuare inclusiv „Reţeaua”) accesibilă
prin internet membrilor înregistraţi în comunitatea virtuală „Prima Love”. Accesul în reţea este permis de
către operatorul site-ului, societatea PRIMA LOVE DATING S.R.L., număr de ordine în R.C.:
J40/9487/2014, CUI: 33480355, cu sediul in bdul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Etajul 8, cladirea 20, sector
2, Bucuresti – denumit în continuare inclusiv „Operatorul” Datele furnizorului care asigură hostingul sunt
precizate în cele de mai jos, după cum urmează:
Denumire furnizor: Dating Central Europe Zrt.
Sediu: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 50., Ungaria
În privinţa accesului în REŢEA, sunt oferite publicului atât opţiuni cu acces gratuit şi limitat, cât şi opţiuni
pentru care, în schimbul unei taxe de aderare, se acordă membrilor o serie de drepturi extinse de utilizare
a site-ului asociat Reţelei, cum este cazul opţiunilor Abonament Platinum şi Abonament Gold.
Accesul la REŢEA este permis în mod exclusiv doar acelor persoane care au dobândit calitatea de
membru în REŢEA, respectiv membru al comunităţii PRIMA LOVE. Înainte ca şi tu să devii membru al
comunităţii PRIMA LOVE, prin înregistrare in REŢEA, te rugăm să citeşti cu atenţie condiţiile de utilizare a
site-ului asociat Reţelei, www.primalove.ro, pentru că aceste condiţii reprezintă baza acordului de
înscriere şi menţinere în REŢEA („Condiţiile”). Dacă eşti de acord cu aceste Condiţii, te rugăm să bifezi
căsuţa din finalul formularului de înregistrare on-line, care conţine următoarele precizări exprese: „Am citit
condiţiile privind utilizarea www.primalove.ro, le accept şi sunt de acord cu acestea.” Prin bifarea căsuţei
îţi însuşeşti conţinutul Condiţiilor şi îţi asumi să le respecţi - implicit condiţiile acceptării şi menţinerii tale în
REŢEA. Dacă nu eşti de acord cu aceste Condiţii, te rugăm să nu te înregistrezi ca membru al comunităţii
virtuale PRIMA LOVE. După comunicarea cererii tale de înregistrare în REŢEA, operatorul site-ului va
decide, în mod unilateral şi fără ca acesta să fie obligat la vreo justificare prealabilă sau ulterioară,
acceptarea sau respingerea cererii, după caz. În cazul în care cererea de înscriere este acceptată,
confirmarea Operatorului va fi comunicată pe adresa ta de e-mail în termen de maxim 48 ore de la
primirea cererii, completată în mod corect şi complet.
Ca sa devii membru al REŢELEI şi pentru a putea accesa diferitele secţiuni ale acesteia, fie în calitate de
membru cu drepturi restrânse (dacă ai accesat opţiunile gratuite ale REŢELEI), fie în calitate de membru
cu drepturi extinse (dacă ai accesat opţiunile membrilor cu abonament) trebuie să accepţi aceste condiţii
generale privind accesul în reţeua de socializare, condiţii care sunt obligatorii, în mod egal, PENTRU
TOŢI MEMBRII REŢELEI. Totodata, Utilizatorii Site-lui, prin faptul că acceseaza acest Site, îşi asumă
cunoaşterea Condiţiilor si respectarea clauzelor care îi privesc.
1./ Definirea termenilor utilizati in Condiţii
În Condiţiile de faţă cuvintele de mai jos au următorul înţeles – excepţie cazul în care din context rezultă
diferit:
1.1./ „Acord”: Acordul exprimat de fiecare membru al comunităţii virtuale „PRIMA LOVE” în privinţa
utilizării site-ului www.primalove.ro şi a Reţelei, exprimat cu ocazia inscrierii in REŢEA prin acceptarea
Condiţiilor conform paşilor descrisi în prezentul document.
1.2./ „Drepturi privind proprietatea intelectuală”: orice brevet, drept aferent bazei de date, drepturi de
autor, protecţia mărcii (înregistrată sau nu), marcă (înregistrată sau nu), denumire comercială şi orice altă
proprietate intelectuală, protejată de dreptul de autor sau de dreptul industrial, indiferent de locul
existenţei, împreună cu drepturile conferite prin această protecţie care există în legătură cu Reţeaua şi
Comunitatea virtuală PRIMA LOVE şi care aparţine ori este exploatat de catre Operator

1.3./
”Membru”: orice persoană a cărei înregistrare a fost acceptată şi a cărei calitate de membru în
comunitatea virtuală „PRIMA LOVE” este activă, respectiv toti membrii care au accesat secţiunile gratuite
ale RETELEI, cât şi cei care au accesat secţiunile cu abonament Platinum sau Gold.
1.4./
„A publica”: a prezenta, a expune, a trimite, a răspândi, a transmite, a face accesibil şi/sau a
dezvălui orice informaţie, date şi/sau orice alte materiale în legătură cu Reţeaua ori informaţiile cuprinse
în aceasta.
Termenii „a publica”/ „a posta” se interpretează în conformitate cu acestea.
1.5./ „Profil”: pagina web care conţine datele tale personale, imaginea ta şi/sau informaţiile despre tine, in
calitate de utilizator al Reţelei.
1.6./ „OPŢIUNEA”: este modalitatea tehnică aleasă de fiecare membru al REŢELEI care îi asigură
acestuia, inclusiv – dar nu şi limitativ – navigarea pe site, interacţionarea cu alţi membri ai REŢELEI
şi/sau contactarea ta de către alţi membri, respectiv publicarea de informaţii sau de date personale.
1.7./ „Utilizator”: orice persoană care navighează pe pagina site-lui asociat Reţelei.
1.8./ „Site-ul”: pagina de web de pe domeniul principal www.primalove.ro
2./ Intrare şi înregistrare pe Site
Prin acceptarea acestor Condiţii şi înregistrarea pe Site, in calitate de Membru al Reţelei şi comunităţii
PRIMA LOVE declari şi garantezi următoarele:
2.1./ În momentul înregistrării ai împlinit vârsta de 16 ani.
2.2./ Ai citit şi înţeles conţinutul prezentelor Condiţii şi îţi asumi să le respecţi în integralitate
3./ Dispoziţii de bază
3.1./ Prin acceptul tău, la momentul înscrierii pe Site, dobândeşti calitatea de Membru, fiindu-ţi aplicabile
prezentele Condiţii.
3.2./ Aceste Condiţii (care pot fi modificate periodic) exclud orice alte acorduri şi înţelegeri existente
anterior cu privire la obiectul de faţă, şi anume relaţia Operator – Membrii / Utilizatori în legătură cu
Reţeaua
3.3./ Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Condiţiile de faţă. În cazul modificării acestor Condiţii,
forma lor actualizată va fi publicata după modificare pe Site – în secţiunea dedicată special, fiind
aplicabilă Membrilor şi Utilizatorilor de la data afişării.
3.4./ Prin utilizarea Site-ului accepţi Condiţiile şi respectiv Condiţiile modificate Dacă nu eşti de acord cu
acest lucru, poţi oricând să renunţi la calitate de Utilizator / Membru, conform prevederilor prezentelor
Condiţii.
3.5./ În cazul calităţii de simplu Membru, în vederea încetării relaţiei cu Operatorul se aplică art. 8.1.1; În
cazul calităţii de Membru Platinum/Gold, în vederea încetării relaţiei cu Operatorul se aplică art.8.2.1.
3.6 / Operatorul are dreptul de a modera conţinutul de pe Site, incluzând sau nu informaţiile Profilelor
Membrilor ori alte mesaje / elemente afişate de Utilizatori / Membri, în sensul că poate gestiona
elementele puse la dispoziţie de aceştia în măsura în care nu corespund scopului sau politicii
Operatorului privind Reţeaua. Pentru a evita orice dubiu, Operatorul are dreptul de a refuza afişarea /
înlătura orice element afişat pe Site dar nu va avea dreptul de a interveni în conţinutul acestor elemente,
însemnând modificarea / adaptarea / completarea informaţiilor sau conţinutului media afişat de Utilizatori /
Membri.
3.7./ Ne rezervăm dreptul de a selecta si de a refuza cererea de înregistrare ca Membru, respectiv
anularea calităţii de Membru, fără justificare.
3.8./ Reteaua şi Site-ul sunt destinate în mod exclusiv utilizării de către persoane fizice, în scop de
socializare şi nu se pot utiliza pentru activităţi comerciale. Persoanele juridice şi orice altă entitate nu pot
deveni Membri şi nu pot utiliza Reteaua ori Site-ul pentru niciun scop. De asemenea, nici Membri nu pot
folosi Reteaua ori Site-ul în scopuri comerciale, de marketing sau orice alte scopuri pe lângă cel conferit
de Operator, respectiv nu pot elibera terţelor persoane date ce le-au devenit cunoscute prin intermediul
Retelei ori a Site-lui. Utilizarea Retelei sau a Site-lui în contradicţie cu cele cuprinse în prezentele
Condiţii, utilizarea ilegală sau fără drept – inclusiv colectarea în formă electronică sau alte forme - a
datelor personale ale Utilizatorilor / Membrilor sau ataşarea unor linkuri la paginile Site-lui atrag după sine

retragerea imediată a calitatii de Membru / Utilizator, fără restituirea sumelor achitate până la acel
moment de catre persoanele în cauză în considerarea calităţii sale de Membru cu abonament.
3.9./ Membri sunt responsabili pentru informaţiile publicate de către ei. Publicarea unor date false, ilegale
poate atrage după sine excluderea Membrului de pe Site, la optiunea Operatorului. Operatorul Site-lui
poate verifica doar limitat informaţiile puse la dispoziţie de membri, respectiv orice conţinut de realitate,
exactitate sau complexitate a informatiilor oferite. Prin urmare, informaţiile de pe Site, publicate de alti
Membri pot fi inexacte sau pot induce în eroare alti Membri..

4./ Costuri si conditii de plata
4.1./ Anumite secţiuni asociate Reţelei si Site-lui sunt disponibile doar Mebrilor cu abonament
Platinum/Gold.
4.2./ Informatiile cu privire la conditiile asociate utilizarii unuia dintre abonamentele Platinum si Gold se
pot consulta din meniu de la „Abonare”. Pretul pentru abonamentele in cauza poate fi modificat periodic,
la optiunea Operatorului, cu conditia notificarii Membrilor cu abonament prealabil operarii respectivei
modificari..Publicarea modificării preturilor abonamentelor va fi pe pagina „Abonare” şi intră în vigoare din
data publicării, cu privire la abonamentele viitoare.
4.3./ Preţurile publicate pe Site contin TVA.
4.4./ Preturile sunt achitate in conditiile si la termenele indicate in sectiunea “Abonare” de pe Site.
4.5./ Sumele achitate de Membrii care aleg sa utilizeze abonamentele Platinium / Gold nu se vor restitui
acestora in ipoteza in care nu vor beneficia de avantajele abonamentelor ca urmare a faptului ca (i) au
fost exclusi din Retea, ca urmare a prevederilor prezentelor Conditii anterior experirarii duratei
abonamentelor; (ii) au existat defecţiuni de funcţionare a Site-lui sau imposibilităţi de accesare Site, care
nu sunt cauzate de Operator.
5./ Prelungire automată a abonamentelor Platinium / Gold
5.1./ Acei Membri care platesc abonamentul Gold sau Platinum beneficiaza de mai multe optiuni de
utilizare a Retelei pe langa cele oferite Membrilor uzuali. Daca nu sunt incetate, abonamentele platite prin
SMS / card bancar / Paysafe (optiunea „mypasafecard”) se vor reînnoi automat în ultima zi a perioadei
abonamentului in curs, cu obligatia efectuarii platii adiacente. In cazul in care ai beneficiat la un moment
dat de o oferta speciala si respectiva oferta nu mai este de actualitate, pretul abonamentului va fi pretul
normal in ceea ce priveste reinnoirea abonamentului. Procedura de mai sus va fi permanentă până la
refuzarea prelungirii automate. Prelungirea automată a abonamentului poate fi întreruptă oricând la
simpla solicitare a Membrului respectiv, cu minim o zi înainte de următoarea prelungire, prin indicarea
acestei optiuni la statusul său privind abonamentele, la sectiunea Abonare - meniu.
5.2./ În cazul în care Membrul plateste prin SMS si contul nu poate acoperi întreaga sumă, dar este
suficient pentru un abonament mai ieftin, el va fi automat taxat cu abonamentul mai ieftin, pe care şi-l
permite. De exemplu, dacă un Mewmbru vrea să beneficieze de un abonament de 3 luni, dar suma
disponibila acoperă doar o perioada de2 luni, el va fi beneficia de abonamentul de 2 luni.
5.3./ Taxa abonamentelor prelungite automat este egală cu taxa abonamentului tău iniţial (indiferent dacă
de atunci taxa afişată la meniul Abonare a crescut sau a fost redusă), excepţie făcând cazul în care
abonamentul tău iniţial a avut la bază o oferta specială. În acest caz noua taxă va fi calculată în
conformitate cu taxa normală, comunicată pe Site la data reinnoirii.
5.4./ Taxa pentru abonament va fi stabilită pentru acel card bancar, numar de telefon sau cont de
paysafecard, folosit pentru push SMS, care s-a folosit cu ocazia primei tranzacţii.
5.5./ Prelungirea automată va fi permanentă până în momentul în care unul dintre părţi va recurge la
întreruperea ei..
6./ Obligaţiile şi drepturile Membrilor
6.1./ un Membru:

6.1.1./ Are dreptul să-şi folosească dreptul la liberă exprimare doar dacă nu încalcă dreptul celorlalţi.
6.1.2./ Nu-şi poate publica datele personale, cum ar fi numele întreg, numărul de telefon, domiciliul şi/sau
adresa de e-mail sau URL-ul pe Profil, şi nici alte informaţii prin care ar putea fi contactat în mod direct in
afara Retelei.
6.1.3./ Nu poate transmite şi/sau publica informaţii, poze sau orice alte materiale care încalcă orice
norma, regulament, dispoziţie sau încalcă drepturile unei terţe persoane (inclusiv dreptul proprietăţii
intelectuale şi drepturile personale, în special respectarea drepturilor legate de numele, imaginea altora,
respectiv normele privind demnitatea, reputaţia şi drepturile minorilor). În momentul înregistrării, membrul
are dreptul să încarce imagini cu el, ce au o calitate acceptabilă şi fără să folosească efecte pentru
editarea imaginii. Pozele nu pot conţine inscripţii cu date personale (de ex. număr de telefon, adresă de
e-mail, url pentru promovarea altor pagini, etc.). Prin publicarea respectivelor imagini pe Site, membrul in
cauză îşi asumă responsabilitatea continutului imaginii, garantând că persoanele sau reprezentanţii legali
ai persoanelor aflati in imaginile încărcate, şi-au exprimat acordul pentru utilizarea fotografiilor.
6.1.4./ Nu poate folosi Reteaua / Site-ul nici direct, nici indirect pentru promovarea unor alte site-uri, a
unui serviciu şi/sau a unei alte afaceri, incluzând printre altele adresele de e-mail personale, URL-uri
şi/sau publicarea unor numere de telefon personale pe Profil, respectiv, în mod expres îi este interzisă
oferirea sau promovarea unor servicii personale de orice fel.
6.1.5./ Nici deschis, nici mascat nu poate aduna clienţi din rândul membrilor, nu poate vinde sau cumpăra
produse şi/sau servicii prin utilizarea Site-ului.
6.1.6./ Nu poate utiliza informaţiile disponibile prin intermediul Site-ului in orice scop contrar celui dedicat
de Retea.
6.1.7./ Nu poate încerca să acceseze fără structura Site-lui / informatiile de pe Retea care sunt accesibile
doar Operatorului.
6.1.8./ Nu poate publica şi/sau copia în niciun mod informaţii sau materiale ale căror drepturi de
proprietate intelectuală îi aparţin altcuiva, excepţie fiind cazul în care anterior a obţinut acordul persoanei
îndreptăţite.
6.1.9./ Nu poate trimite mesaje în grup, spam-uri celorlalţi Membri.
6.1.10./ În niciun mod nu poate transfera, ceda, împărţi drepturile de Membru şi/sau mandata terţe
persoane pentru a utiliza Reteaua în locul lui.
6.1.11./ Nu poate transmite şi/sau publica şi/sau trimite prin e-mail unui alt membru informaţii, imagini
şi/sau alte materiale care au conţinut pornografic, discriminativ, scandalizează, au conţinut ameninţător,
încalcă bunele moravuri şi/sau sunt obscene ori contravin in mod generic politicii Operatorului / Site-lui /
Retelei..
6.1.12./ Nu poate transmite şi/sau publica şi/sau trimite prin e-mail unui alt membru informaţii, imagini
şi/sau alte materiale care pot încălca convingerile politice şi/sau religioase ale unui alt membru, respectiv
ale căror deţinere, publicare, transmitere încalcă legea.
6.1.13./ Nu poate încărca pe serviciu materiale care conţin viruşi sau se află sub incidenţa drepturilor de
autor.
6.1.14./ Nu poate încerca captarea e-mailurilor altor membri.
6.1.15./ Nu poate utiliza software sau programe care pot încerca să intervină în functionalitatea Site-lui.
6.1.16./ Este interzis comportamentul care încalcă bunele moravuri, încurajarea la discriminare sau
popularizarea unor asemenea principii. Este interzisă promovarea altor pagini sau a paginii, a serviciului
personal al Membrilor. Este interzisă publicarea datelor personale proprii sau ale altor persoane. Este
interzisă comunicarea personală şi direcţionată spre alţi Membri, jignirea celorlalţi.
6.2./ Dacă încalci oricare dintre regulile de mai sus – Operatorul are dreptul de a-ţi închide contul de
Membru, de a şterge automat mesajele, conţinutul în cauză, putem împiedica publicarea parţială sau
integrală a Profilului tău, şi/sau restricţiona accesul tău la Site / Retea, excluderea ta parţială sau
integrală din Retea, temporar sau definitiv, fără despăgubiri sau restituirea sumelor asociate
abonamentelor achitate până la acel moment, separat de eventualele urmări juridice cauzate de acest
comportament.
7./ Profilul tău in calitate de Membru

7.1./ Eşti conştient că alţi Utilizatori / Membri pot accesa Profilul tău. Accepţi ca imaginile încărcate prin
intermediul Profilului tău să fie accesibile şi prin buletinele informative (punctul 14.4.), tot aşa cum şi pe
Site pot fi vizualizate liber de către Utilizatori / Membri.
7.2./ Dacă publici şi/sau emiţi informaţii confidenţiale sau personale despre tine, o faci exclusiv pe
răspunderea ta.
7.3./ Şi tu poţi vizualiza Profilul şi datele celorlalţi Membri.
7.4./ Garantezi în mod expres că toate informaţiile publicate de către tine:
7.4.1./ sunt autentice, reale, complete, fără să inducă în eroare, respectiv
7.4.2./ te oferi să le actualizezi regulat, astfel ca acestea să rămână autentice, reale, complete, fără să
inducă în eroare ceilalţi Membri, chiar dacă situaţia ta se va schimba semnificativ.
7.5./ Ne rezervăm dreptul de a gestiona continutul informatiilor disponibile pe Profil.
7.6./ Eşti responsabil în mod exclusiv pentru conţinutul Profilului tău, publicat prin intermediul Site-lui şi
disponibil celorlalţi Membri.
7.7./ Membrii trebuie să asigure că datele publicate sunt conforme cu realitatea şi se referă la propria
persoană. Datele false publicate voit şi/sau fraudulos pot atrage consecinţe juridice, respectiv pot avea ca
urmare retragerea calitatii de Membru, la optiunea Operatorului.
8./ Încetarea calităţii de simplu Membru şi/sau de Membru abonat Platinum/Gold
8.1./ Reziliere obişnuită
8.1.1./ Încetarea calităţii de Membru:
Membri fără calitatea de Membru abonat Platinum/Gold pot renunta oricând la calitatea de membru, din
orice cauză, cu efect imediat, accesând linkul „Dezactivarea contului”. Această calitate de Membru poate
fi retrasa oricând şi de către Operator, din orice motiv, fără justificare şi cu efect imediat, chiar daca sunt
respectate conditiile de utilizare a Site-lui / a Retelei.
8.1.2./ Încetarea calităţii de Membru cu abonament Platinium / Gold:
8.1.2.1./ Calitatea de membru abonat Platinum/Gold poate fi denuntata din orice cauză prin stoparea
serviciului de prelungire automata a abonamentelor (în conformitate cu cele stabilite la punctul 5.1).
Calitatea ta de Membru abonat poate fi retrasa oricând şi de către noi, la sfârşitul perioadei de
abonament, lucru despre care vei fi înştiinţat/ă în scris.
8.1.2.2./ Renuntarea / retragerea calităţii de membru abonat Platinum/ Gold atrage după sine încetarea
abonamentului, ale cărei efecte se supun dispoziţiilor punctului 9.2. În cazul în care în acelaşi timp doreşti
să renunti şi la calitatea de simplu Membru, poţi face acest lucru după anularea calităţii de Membru
abonat, conform celor descrise la punctul 8.1.1.
8.2./ Conditii speciale de incetare a calitatii de Membru, la optiunea sa
Ipotezele indicate in cele ce urmeaza se referă în mod exclusiv la relaţiile dintre Operator si Membrii
abonaţi de pe Site.
8.2.1./ Dreptul de incetare specială pentru Membri Abonaţi Platinum/Gold
8.2.1.1./ Dacă esti Membru abonat Platinum/Gold pe PrimaLove, profilul poate fi dezactivat prin
completarea formularului de la „Dezactivarea contului”
8.2.1.1.1./ nu eşti de acord cu Condiţiile modificate şi publicate de către noi pe Site, sau
8.2.1.1.2./ Reteaua / Site-ul nu functioneaza din cauza noastră pentru o perioadă mai lungă de minim 3
zile.
8.2.1.2./ În acest caz, calitatea de Membru abonat încetează imediat. Taxa achitată de tine pentru
respectivul abonament, dar nefolosită pentru perioada achitată datorita situatiei de incetare intervenite, se
va restitui, eventualele cheltuieli cauzate de restituire vor fi suportate de către noi.

8.2.1.3./ Renuntarea la calitatea de membru abonat conform punctului 8.2.1 atrage doar urmările de la
punctul 9.2. Aşadar, dacă intenţia ta se referă şi la încetarea calităţii de simplu Membru, poţi face acest
lucru după încetarea calităţii de Membru abonat, pe baza pasilor prezentati la punctul 8.1.1.
8.2.2./ Conditii speciale de incetare a calitatii de Membru, la optiunea Operatorului
8.2.2.1./ Dacă
8.2.2.1.1./ În calitate de Membru abonat ai omis orice termen scadent al achitării abonamentului asociat,
noi putem retrage imediat calitatea ta de Membru abonat al Retelei (cu urmările prezentate la punctul
9.2.). Retragerea calitătii de Membru abonat conform punctului de faţă nu te scuteşte de la achitarea
sumelor care erau deja scadente.
8.2.2.2./ Dacă:
8.2.2.2.1/ Încalci prezentele Conditii sau dispoziţiile oricărei norme aplicabile; sau
8.2.2.2.2./ În termen de 3 zile de la notificarea noastră omiţi să asiguri informaţiile suficiente pentru a
putea stabili autenticitatea şi/sau valabilitatea oricărei informaţii publicate de către tine sau dacă omiţi
îndepărtarea informaţiilor care încalcă drepturile noastre sau ale altora stabilite conform prezentelor
Conditii,
în acest caz ne rezervăm dreptul de a proceda conform celor stabilite la punctul 8.2.2.3, fără notificare
prealabilă, obligaţii sau asigurarea oricăror alte posibilităţi de remediere a incalcarilor constatate unilateral
de Operator.
8.2.2.3./ Dacă în legătură cu tine intervine oricare dintre evenimentele de la punctele 8.2.2.2., avem
dreptul:
8.2.2.3.1./ să retragem imediat calitatea ta de Membru, respectiv să ştergem toate informatiile asociate
de aceasta incetare a calitătii deţinute anterior; şi/sau
8.2.2.3.2./ să suspendăm imediat, fără notificare şi/sau să sistăm accesul tău la Retea / Site, să ştergem
conţinuturile încărcate de către tine şi/sau
8.2.2.3.3./ să declaram scadente sumele datorate Operatorului conform prezentelor Conditii ale caror
termene de plata nu se implinisera inca,
8.2.2.3.4./ pe lângă acestea, nu suntem obligaţi să-ţi restituim sumele deja platite până la data încetării
calităţii de Membru.
8.2.2.3.5./ Pentru ipotezele descrise la pct. 8.2.2.3. încetează imediat şi calitatea de simplu Membru (se
instaurează urmările de la punctul 9.1.).
8.3./ Procedura de ştergere a datelor tale
8.3.1./ În conformitate cu punctul 14.9., ai dreptul să soliciţi oricând ştergerea datelor tale din evidenţa
noastră. Dacă:
8.3.1.1./ Nu ai calitatea de Membru abonat, renuntarea la calitatea de simplu Membru, in conditiile
punctului 8.1.1., atrage după sine ştergerea concomitentă a datelor tale înregistrate pe Site.
8.3.1.2./ Ai calitatea de Membru abonat, prin completarea formularului poţi solicita oricând ştergerea
datelor tale înregistrate pe Site, situatie in care, pe lângă încetarea calităţii de Membru abonat, se vor
aplica efectele pct. 9.1. Poţi solicita ştergerea datelor tale oricând, fără motivare sau restricţii, indiferent
de perioada abonamentului.
8.3.2./ Ţinând cont de prevederile punctului 5.1., Membrii abonaţi pot solicita începerea procedurii de
ştergerea datelor sale cu mai putin de o zi înainte de expirarea perioadei abonamentului în curs doar în
cazul în care au achitat deja contravaloarea abonamentului pentru perioada următoare, prelungită
automat.
8.4./ Renunţare
8.4.1./ În calitate de Membru abonat ai dreptul renunţării fără motivare la beneficiile oferite de Retea,
chiar daca aceasta renuntare intervine in cursul unei perioade de abonament inceputa, cu respectarea

unui termen de preaviz de 14 zile. În acest caz se va achita o suma proporţională aferentă perioadei in
care ai beneficiat de avantajele oferite de Retea membrilor abonati. Sumele achitate suplimentar se
restituie pe coordonatele comunicate de Membru, in termen de maxim 10 zile de la data la care produce
efecte renuntarea..
Intentia de renuntare se exprima printr-o declaraţie expresă trimisă (de exemplu prin poştă, e-mail) pe
coordonatele de contact de mai jos:
Adresa: PRIMA LOVE DATING SRL, număr de ordine în R.C.: J40/9487/2014, CUI: 33480355, Sediu:
Etajul 8, cladirea 20, bdul.Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, email: primaloveinfo@primatv.ro
În cazul renunţării tale la beneficiile Retelei, se vor aplica efectele de la pct. 9.1.
9./ Efectele încetării calităţii de Membru / Membru abonat
9.1./ În momentul încetării calităţii de Membru, Profilul tău va fi şters imediat şi toate drepturile tale de
Membru, descrise in prezentele Conditii vor inceta imediat.
9.2./ În momentul încetării calităţii de Membru, Membri abonati, în funcţie de modalitatea de plată, trebuie
să renunţe separat şi la serviciul de prelungire automată a abonamentului. Daca plata facuta nu este
recurenta, ea nu poate fi anulata, practic a fost achitata suma si se va incheia la data prestabilita la
momentul efectuarii platii. In cazul in care un Membru abonat omite să renunte la prelungirea automată,
Operatorul va proceda conform celor stabilite la pct. 5. Responsabilitatea privind omiterea renunţării la
optiunea de prelungire automată îi revine în mod exclusiv fostului Membru, iar pentru astfel de omiteri,
Membrii nu pot avea niciun fel de pretenţii de la Operator.
9.3./ În momentul încetării calităţii de Membru abonat Platinum/Gold încetează doar abonamentul tău şi
drepturile în plus oferite de calitatea de abonat (cu excepţia cazurilor prevăzute de punctele 8.2.2.3.5,
8.3.1.2 şi 8.4.1, cazuri în care se aplică şi efectele conform punctului 9.1.). Acei foşti Membri abonati,
care au renunţat doar la calitatea lor de abonati, sunt considerati simpli Membri ai comunitatii PRIMA
LOVE: au drepturile, respectiv obligaţiile aferente unui Membru.
10. / Drepturile de Proprietate Intelectuală şi confidenţialitate
10.1./ Drepturile privind proprietatea intelectuală aferentă Retelei si Site-lui (si oricarui element care le
compune) reprezintă proprietatea exclusivă a Operatorului. Acestea nu se pot multiplica, nu se pot utiliza,
nu se pot dezvălui, nu pot fi distribuite, nu pot reprezenta obiectul unei acţiuni de vânzare – cumpărare şi
nu pot fi publicate fără acordul nostru expres şi scris, oferit în prealabil.
10.2./ Prin acceptarea Conditiilor, declari şi garantezi că informaţiile de pe Profilul tău au fost publicate de
către tine şi tu eşti singurul care a editat Profilul, avand dreptul de a comunica informatiile si continutul
media publicat.
10.3./ Declari că vei păstra confidenţialitatea şi – cu excepţia scopurilor prezentate în prezentele Conditii
– nu vei utiliza informaţii privind Reteaua / Site-ul, informaţii cunoscute sau care pot fi cunoscute –
excepţie informaţiile publice, sau informaţiile ale căror publicare este prevăzută de lege.
11. / Garanţie
11.1./ Operatorul nu este responsabil pentru acele defecţiuni intervenite în utilizarea Retelei / Site-lui,
rezultatul acestuia, accesarea lui şi/sau utilizarea liberă, care provin din aglomerarea, funcţionarea
necorespunzătoare a reţelelor de telefonie, a liniilor, a sistemelor, a serverelor online, a e-mailurilor sau a
internetului ce nu sunt cauzate de Operator ori din culpa acestuia.

12. / Utilizarea Retelei si a Site-lui

12.1./ Site-ul este doar un mijloc de socializare online, unforum care oferă loc pentru publicarea
informaţiilor Membrilor sai si care îţi oferă posibilitatea să interacţionezi după libera ta alegere cu alţi
membri prin intermediul Retelei.
12.2./ Declari că eşti conştient de faptul că informaţiile publicate de către alţi Membri pe profilul lor
reflectă doar modul în care se caracterizează ei.
12.3./ Nu afirmăm sau garantăm că informaţiile de pe Profilele publicate sunt corecte şi nu suntem
obligaţi în niciun fel să verificăm informaţiile de pe un anumit Profil.
13. / Limitarea răspunderii
13.1./ Nu suntem responsabili pentru erorire Site-lui / Retelei, provocate de tine şi/sau alţi Membri. La fel,
nu suntem responsabili dacă datele dezvăluite altor Membri vor fi folosite de către ei în alte scopuri decât
cele conforme destinaţiei.
13.2./ Nu suntem respoonsabili pentru abuzurile comise de către alţi Membri sau utilizatori neautorizaţi
asupra informaţiilor tale şi/sau orice materiale pulicate de către tine sau pe care tu le-ai oferit altor
utilizatori prin intermediul Site-lui.
13.3 / În cazul eventualei atrageri a raspunderii civile a Operatorului, izvorata din raportul stabilit in baza
prezentelor Conditii, valoarea despăgubirii nu poate depăşi valoarea multiplicată cu cinci a sumei pe care
ai achitat-o in temeiul si pe durata calitatii de Membru al Retelei.
13.4./ Excluderile sau limitările responsabilităţii noastre conform prezentelor Conditii nu se referă la acele
cazuri de răspundere pentru care pe baza legii nu este posibilă excluderea sau restricţionarea
răspunderii.
13.5./ Nu suntem responsabili pentru acele situatiile in care utilizarea Site-lui / a Retelei este restrictionata
ca urmare a fortei majore ori a cazului fortuit.
13.6./ Nu suntem responsabili pentru afirmaţiile false ale Membrilor, ori pentru rezultzatul întâlnirilor ce
pot avea loc intre persoanele care sunt Membri ai comunitatii PRIMA LOVE.
14. / Utilizarea informaţiilor, gestionarea datelor
14.1./ Datele Membrilor sunt gestionate de către PRIMA LOVE DATING S.R.L., Număr de ordine în R.C.:
J40/9487/2014, CUI: 33480355, Sediu: Etajul 8, cladirea 20, bdul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2,
Bucuresti, aceasta avand calitatea de operator de date cu caracter personal. Prelucrarea datelor
personale furnizate, colectate si utilizate in cadrul Site-lui / Retelei se face in conformitate cu legislatia
romana aplicabila si conform notificarii inregistrate sub nr. provizoriu al notificarii 2447 in Registrul
prelucrarilor de date cu caracter personal, de către Operatorul PRIMA LOVE DATING S.R.L..
14.2./ Unele date şi adresa IP ale calculatorului celor care vizitează Site-ul sunt înregistrate cu scopul
înregistrării vizitei utilizatorilor. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru realizarea unor statistici şi nu vor
fi colectate. Unele servicii plasează un identificator unic, un aşa-numit cookie pe calculatorul utilizatorilor
cu scopul identificării utilizatorului şi uşurarea vizitelor ulterioare. Utilizatorul poate seta să primească
notificări dacă Site-ul doreşte să plaseze cookie-uri pe calculator şi poate refuza oricând plasarea acestor
cookie-uri.
14.2.1./ Cookie-urile sunt fişiere text care sunt plasate temporar în memoria calculatorului (cookie-uri
pentru sesiune) sau sunt stocate pe hard disk-ul calculatorului (cookie-uri persistente). Cookie-urile nu
sunt folosite pentru prelucrarea unor programe sau virusuri. Din contră, cookie-urile au ca scop principal
întocmirea unor oferte personalizate pentru a putea transforma utilizarea serviciului într-un moment cât
mai economic din punct de vedere al timpului.
14.2.2./ Noi folosim cookie-uri şi în cazul în care utilizatorul accesează serviciile noastre de pe o interfaţă
de promovare exterioară.
14.2.3./ Cookie-urile permanente sunt folosite pentru a urmări click-urile şi pentru a putea diferenţia
automat dacă utilizatorul a mai participat la un asemenea chestionar sau dacă a observat înregistrarea
informativă sau dispoziţia de promovare de pe pagină – astfel ca în momentul unei vizite ulterioare
acestea să nu mai apară.

14.2.4/ Anunţurile de la Prima Love Dating. sunt prezentate şi de către furnizori externi (cum ar fi şi
Google). Aceşti furnizori externi pot stoca vizitele anterioare ale utilizatorilor pe paginile web ale
PrimaLove prin intermediul cookie-urilor şi astfel pot prezenta utilizatorilor anunţuri cât mai relevante.
Pe pagina http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp poţi interzice cookie-urile furnizorilor
externi.
14.3./ Colectarea datelor tale cu caracter personal are loc prin completarea formularului de înscriere.
Înainte de trimiterea datelor de înregistrare ai posibilitatea de a identifica şi a corecta eventualele erori de
înregistrare. Confirmarea ofertei de înregistrare şi trimiterea codului de activare are loc prin trimiterea unui
mesaj pe adresa de e-mail, de aceea te rugăm să completezi o adresă de e-mail valabilă. Scopul
colectării datelor este reprezentat de: servicii de relaţionare socială, servicii de comunicaţii electronice,
servicii de reclamă, marketing şi publicitate. Pe adresa ta de e-mail putem trimite mesaje de sistem
referitoare la Retea si Serviciu. Dacă pe pagina de înregistrare ţi-ai exprimat acordul în ceea ce priveşte
trimiterea unor buletine informative, vom putea trimite la adresa ta de e-mail, în ceea ce priveşte ofertele
de vânzare, comercializare directă a produselor noastre şi ale partenerilor noştri.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
Categorii de destinatari: împuternicitul operatorului, alte companii din acelaşi grup cu operatorul.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi
să solicitaţi ştergerea datelor – situatie in care poate fi restrans accesul la Site ori retrasa calitatea de
Membru, ce ar deveni incompatibila in lipsa anumitor informatii, astfel cum se prevede in prezentele
Conditii. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre
Operator pe coordonatele mentionate in prezentul document. De asemenea, vă este recunoscut dreptul
de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.În cazul în care nu
sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul
formularului de inregistrare pe Site / in Retea, vă rugăm sa nu il completati / depuneti spre inregistrare,
rezultatul fiind lipsa accesului la Retea. Inregistrarea pe Site constituie acordul dvs. pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal furnizate pe această cale.
14.4./
Buletinele informative pot conţine şi reclame referitoare la produsele, serviciile noastre, ale
membrilor grupului nostru, respectiv ale partenerilor noştri contractuali. Dacă doreşti să te dezabonezi de
la aceste notificari, te rugăm să consulţi cele cuprinse în punctul 14.9.
Acordul tău exprimat în legătură cu utilizarea în scopuri de marketing sau transmiterea datelor poate fi
retras oricând, fără restricţii şi motivări, gratuit pe adresa de e-mail: primaloveinfo@primatv.ro sau la
adresa:
PRIMA LOVE DATING SRL, număr de ordine în R.C.: J40/9487/2014, CUI: 33480355, Sediu: Etajul 8,
cladirea 20, bdul.Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti.
14.5./ Comunicarea datelor la înregistrare este voluntară în orice caz. Însă necompletarea câmpurilor
obligatorii din formular nu iti va mai permite sa te inregistrezi cu succes. Datele de înregistrare se
păstrează în sistem până când vei iniţia ştergerea lor. Datele de înregistrare pot fi oricând modificate pe
profilul tău. Te informăm că rubricile formularului care nu sunt obligatoriu de completat – în cazul
completării voluntare – pot conţine date speciale.
14.6./.Prin completarea formularului de înregistrare îţi exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale
personale, astfel cum sunt indicate in formularul de inscriere: numele ori pseudonimul, sexul, data si locul
nasterii, caracteristici fizice/antropometrice, telefon, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionalastudii-diplome, situatie economica si financiara, date bancare, obisnuinte/preferinte/comportament,
imagine, religie, practicarea religiei, perceptie filozofica, ID, parola, stil de viata, alimentatie, date cu
caracter personal care denota convingerile filozofice, respectiv apartenenta la o organizatie religioasa a
persoanelor vizate . Totodata, îţi exprimi acordul pentru plasarea profilului tau pe pagina Site-lui

14.7./ Prin acceptarea prezentelor Conditii, îţi exprimi acordul în privinţa prelucrării datelor cu caracter
personal comunicate voluntar şi a prelucrării conform celor prevăzute de lege si in prezenta sectiune
14.8./ Datele menţionate la punctul 14.2. sunt salvate automat, despre dezvăluirea celorlalte date poţi
decide singur. Baza juridică a gestionării datelor este acordul voluntar al celor implicaţi, oferit cu ocazia
inscrierii in Retea, ca urmare a completarii si inregistrarii formularului de inscriere. Poţi solicita informaţii
despre gestionarea datelor tale personale. La cererea ta putem emite o informare despre datele tale
gestionate de către noi, scopul gestionării datelor, baza juridică a acesteia, durata, numele şi adresa celui
care gestionează datele (sediul) şi activitatea legată de gestionarea datelor, respectiv cine şi cu ce scop a
primit sau va primi datele. Informarea poate fi solicitată pe adresa primaloveinfo@primatv.ro Datele
personale pot fi corectate personal. Acest lucru se poate efectua după logare, pe profilul tău personal. Ai
dreptul să soliciţi şi ştergerea datelor tale personale conform celor precizate la capitolul 8.3 sau la
anumite servicii şi buletine informative accesând linkul „dezabonare”. În momentul ştergerii toate datele
legate de tine vor fi anulate ireversibil. Ştergerea celorlalte date menţionate pe formularul personal – de
completat facultativ – este posibilă cu modificarea formularului personal prin ştergerea datelor individuale
din câmpurile aferente.
14.9./ Dacă în aplicaţie sau pe pagina web autorizezi ca furnizorii să utilizeze funcţia de localizare,
folosirea acestui serviciu include şi acordul tău de a dezvălui pentru ceilalţi utilizatori locaţia ta actuală, cu
precizie de maxim 200 metri. Dacă nu autorizezi funcţia de localizare, furnizorii vor prezenta poziţia ta
actuală în mod aleatoriu pe baza datelor de domiciliu publice (localitate/sector). Utilizarea serviciului se
consideră acordul tău exprimat în acest sens.
15. / Despăgubiri
Membrii vor acoperi toate prejudiciile suportate pentru orice pagubă, procedură, beneficiu pierdut,
pierdere, premiu, cheltuială (inclusiv cheltuielile administrative majorate şi cheltuleile de judecată pentru
despăgubire), pretenţie, proces, şi orice altă pagubă şi/sau datorie care se va răsfrânge asupra
Operatorului ca urmare a folosirii Retelei / Site-ului, ca urmare a informaţiilor publicate de către tine prin
intermediul Retelei şi/sau alte materiale, orice încălcare a obligatiilor cuprinse in Conditii, orice acţiune
păgubitoare, omitere şi/sau încălcare a unei legi.
16. / Instanţa competentă şi dreptul aplicat
Prezentele Conditii si raporturilor stabilite intre Operator si Membri / Utilizatori se supun dreptului Roman.
Orice disputa derivand din aceste raporturi va fi supusa instantelor competente de la sediul Operatorului.,
17. Gestionarea reclamaţiilor
Eventualele reclamaţii survenite pe parcursul raporturilor dintre Operator si Utilizatori / Membri pot fi
inaintate pe oricare coordonate de contact menţionate în aceste Condiţii – reclamatia va imbraca forma
scrisa (inclusiv email). Soluţionarea reclamaţiilor este mereu gratuită.
În termen de 30 zile de la data comunicării reclamaţiei vom trimite un răspuns scris despre rezultatul
cercetării.
În scrisoarea noastră de răspuns vom detalia rezultatul cercetării reclamaţiei, dispoziţiile efectuate pentru
soluţionarea reclamaţiei, iar în cazul respingerii, motivele respingerii. Informarea va fi prevăzută cu
motivare clară, inteligibilă, limbajul folosit va fi unul simplu, evitând utilizarea nefondată a expresiilor
juridice. Ne vom strădui ca scrisoarea noastră să ofere răspuns util pentru fiecare obiecţie.
18. / Alte dispoziţii
18.1./ Conditiile de fata gestioneaza o relatie de colaborare în mod exclusiv între noi şi tine, terţele
persoane nu dobandesc drepturi sau obligatii proprii.

18.2./ Tu nu poţi autoriza terţe persoane pentru a beneficia de orice drept al tău derivand din calitatea de
Membru ori utilizator al Retelei. Operatorul are dreptul de a ceda orice obligaţie sau drept al sau rezultat
din aceste conditii unei terte persoane, care preia activitatea sa, neconditionat de acordul prealabil al
Membrilor..
18.3./ Dacă observi că orice conţinut publicat pe Site încalcă drepturile tale de proprietate intelectuală,
această încălcare a drepturilor poate fi adusă la cunoştinţa noastră putand solicita să îndepărtăm
conţinutul care încalcă drepturile tale. Notificarea trebuie să conţină obiectul încălcării şi prezentarea
faptelor care presupun înclăcarea drepturilor, datele necesare pentru identificarea conţinutului care
încalcă drepturile tale, numele, adresa, respectiv sediul, numărul de telefon şi adresa de e-mail.
18.4./ Orice prevedere nula a prezentelor Conditii va fi indepartata, fara sa afecteze restul obligatiilor /
drepturilor reglementate

