TERMENI SI CONDITII
Termenii si conditiile prezentate in cele ce urmeaza definesc conditiile de utilizare website-ului
www.burgerking.ro de catre vizitatori sau potentiali clienti. Prin utilizarea acestui website, sunteți de
acord cu aceste condiții de utilizare:
Accesul și utilizarea acestui webite sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și
regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați ca ati luat la cunostinta Politica
de confidentialitate si sunteti de acord cu prevederile acesteia. Burger King isi rezerva dreptul de a
schimba continutul si conditiile de folosire a website-ului. Modificarile vor deveni aplicabile din
momentul in care au ajuns la cunostinta dumneavoastra prin postarea pe acest website.
Utilizatorul se obligă să respecte regulile legale în vigoare ale României atunci când utilizează acest
website, să acționeze invariabil în conformitate cu bunele moravuri și cu respectivele reguli și să nu
distrugă în niciun fel reputația și drepturile Companiei sau ale altor utilizatori. Pentru folosirea în bune
condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul
în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest
document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în restul documentelor
existente pe website din punct de vedere al informațiilor confidențiale, etc.), vă rugăm să nu utilizați
site-ul www.burgerking.ro
Acest website este administrat de compania AmRest Food S.R.L. (companie denumita in continuare
“Burger King”), cu sediul social in București, Calea Victoriei Nr. 145, Victoria Center Building, Etj. 1,
mezanin, camera M05, sector 1, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului
J40/9379/17.07.2019, Cod unic de identificare: 41404634.
Website-ul nostru va pune la dispozitie informatiile din acest website in scop informativ si nu
garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor
pe website toate informatiile sa fie exacte. În măsura în care vom considera necesar, acesti termeni si
conditii pot suporta modificări ocazionale. Într-un asemenea caz, va rămâne la latitudinea Companiei
dacă va notifica persoanele asupra acestor modificări în alt mod decât simpla afișare pe website,
precum si modalitatea în care se va efectua (e-mail, pop-up, slide bar, announcement etc.).

Obligatii
Nu sunt permise:
-

-

Utilizarea in scop comercial in orice forma (copiere, distribuire, arhivare, etc.) a informatiilor
utilizare pe acest website
Utilizarea oricarui dispozitiv, software sau program care ar putea interfera cu serviciile oferite
de compania noastra sau prin intermediul caruia s-ar realiza sondarea, scanarea, testarea
vulnerabilitatii sau incalcarea securitatii oricarui sistem, dispozitiv sau retea
Utilizarea serviciilor pentru a transmite mesaje electronice comerciale sau pentru a instala un
program de computer pe sistemul informativ al altei persoane
Obtinerea ori incercarea de a obtine accesul neautorizat la alte sisteme electronice, materiale,
informatii decat serviciile oferite
Efectuarea oricarei masuri care impune o incarcare nejustificata pe website-ul, reteaua sau
infrastructura noastra

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile
Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/200

Drepturile de autor
Compania în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului www.burgerking.ro (denumit în
continuare “Site-ul”), are dreptul de a utiliza site-ul în conformitate cu prevederile legale. Compania
deține toate drepturile de autor asupra întregului conținut pe care Compania îl postează pe site,
persoanele care accesează Site-ul neavând niciun drept asupra conținutul, incluzând, fără limitare,
reproducere, copiere, distribuire, modificare etc. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website
este de competența instanțelor de drept comun din România.

Politica de confidentialitate
Burger King colectează și prelucrează datele personale aparținând persoanelor care accesează Site-ul,
în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date. Va recomandam consultarea Politicii de confidențialitate & prelucrare a
datelor personale pe site-ul www.burgerking.ro . Această Politică are scopul de a vă informa despre
modul în care Burger King tratează confidențialitatea datelor pe care le colectează și atunci când ni le
furnizați prin folosirea acestui site, incluzând orice fel de date pe care ni le veți da atunci când, de
exemplu, vă abonați la newsletter-ul nostru, participați la una din promoțiile noastre sau achiziționați
un produs sau un serviciu. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în
scopul accesării website-ului www.burgerking.ro , cum ar fi, dar fără a se limita la dispozitive de tip
smartphone și tabletă, laptop, smartwatch, precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet
care permite accesarea de la distanță a Site-ului.
În cursul activității sale curente, Compania prelucrează anumite date personale referitoare la clienții,
utilizatorii și angajații săi și își asumă rolul de operator de date cu caracter personal în legătură cu
prelucrarea acestor date personale.
Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Compania își desfășoară activitatea în conformitate
cu reglementările legale, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul general privind protecția datelor" sau
”GDPR/RGDP”).
În conformitate cu dispozițiile mai sus menționate privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Compania prelucrează și
administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos, având implementate soluții
tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale.
Pe parcursul utilizării website-ului, Compania depune toate diligențele necesare pentru a păstra
confidențialitatea datelor personale transmise de Utilizatori prin intermediul Site-ului, atât direct, cât
și indirect.

Responsabilitatea
Burger King depune, in mod constant, eforturile necesare mentinerii acuratetii si actualitatii
informatiilor oferite pe acest website, insa nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele erori pe
care acesta le-ar putea contine.
Toate riscurile care v-ar putea în urma utilizării acestui Site sunt în întregime responsabilitatea
dumneavoastră și Compania nu este responsabilă pentru acestea. Toate litigiile apărute în legătură cu
utilizarea Site-ului vor fi soluționate de instanța competentă material și teritorial din România.
De asemenea, sunteți răspunzător pentru orice fel de comentarii, review-uri sau mesaje transmise
prin intermediul Site-ului și care ar putea afecta alte persoane sau Compania. Deși depunem eforturi
în mod constant pentru a șterge sau elimina aceste mesaje sau comentarii, este posibil ca, din cauza
timpului scurt, să nu putem acționa cu promptitudine asupra tuturor aspectelor semnalate. În cazul în
care vor exista pretenții din partea Companiei sau a terțelor persoane cu privire la conținutul postat,
ne rezervăm în totalitate dreptul de a ne recupera integral prejudiciul de la dumneavoastră.

Legatura cu alte website-uri
Prezentul website poate contine legaturi sau trimiteri catre alte website-uri considerate de Burger
King utile în legatura cu continutul website-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.
În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare
corespunzatoare acelor website-uri. Burger King nu isi asuma responsabilitatea corectitudinii si
veridicitatii informatiilor prezentate pe aceste website-uri.

Litigii
Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea serviciilor si produselor va fi rezolvat pe cale amiabila. In
cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de
judecata romane competente din Municipiul Bucuresti.

