Bine ați venit pe www.pambac.ro
Acest site vă este oferit de PAMBAC S.A., cu sediul social in Calea Moinești 14,
societate înregistrată în Bacău, CUI 950264 , NUMAR REG. COM. J04/70/1991,
JUDETUL BACAU. Toate referirile la PAMBAC S.A „nostru”, „noi” sau „subsemnaţii”
vor fi interpretate ca făcând trimitere la PAMBAC S.A filialele şi asociaţii acesteia.
Accesând acest site, sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii („Termenii”)
şi cu Politica de confidenţialitate şi notificarea privind drepturile de autor
publicate la adresa: www.pambac.ro
Acest site este creat pentru a promova și pentru a vă informa cu privire la
portofoliul companiei PAMBAC S.A, filiale, puncte de lucru, echipa contact etc si
are o structura de bază care include informatii despre companie, certificari, istoric,
portofoliu, retete recomandate, media si stiri etc. Acest site NU are scop comercial
si nu vizeaza niciun aspect tranzactional financiar.
Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:







Drepturi – toate materialele pe care le regăsiți pe acest site sunt deținute
de noi sau folosite cu acordul proprietarului. Ne face plăcere că vizitați
acest site și că imprimați materialele pentru scopul personal, fără a-l utiliza
în scopuri comerciale, altfel copierea acestora este strict interzisă.
Mărci – logo-urile și materialele pe care le regăsiți pe acest site sunt mărci
comerciale aparținând companiei noastre înregistrate pe terioriul Romaniei
si în diferite țări, protejate de legea copyright-ului. Noi, împreună cu alți
proprietari ale acestor materiale utilizate pe acest site, suntem mândri de
acestea și depunem toate eforturile pentru a le proteja. Vă rugăm să
rețineți că orice utilizare sau reproducere a acestor mărci este interzisă fără
acordul deținătorilor de drept ai mărcii, logo-urilor, însemnelor înregistrate
in scop de marcă.
Acest website nu are restrictii de vârstă.
Fără garanții – noi oferim acest site în formatul în care se regăsește pe
www.pambac.ro. Ne-am ocupat cu atenție de pregătirea materialelor pe
care vi le punem la dispoziție, dar nu puntem garanta că:

1. Va fi întotdeauna disponibil pentru a fi vizitat/folosit în acest format;
2. Software descărcat va fi compatibil cu echipamentul dvs și nu va conține
viruși;
3. Toate materialele de informare publică vor fi corecte sau complete


Răspunderea noastră – în măsura în care este posibil din punct de vedere
legal, excludem orice răspundere pentru orice pierdere sau daună pe care





ați suferit-o atunci când ați vizitat sau folosit acest site, ori atunci când ați
descărcat sau salvat materiale de pe acest site.
Link-uri către alte site-uri – site-urile care se leagă de acesta prin diferite
link-uri sunt independente de site-ul nostru și nu avem niciun control
asupra lor. Vă recomandăm să aveți grijă atunci când le accesați, nu ne
asumăm răspunderea în ceea ce privește utilizarea acestora sau
incapacitatea de a fi utilizate.
Lege și interpretare – în cazul în care oricare din dispoziţiile din aceşti
Termeni devine nulă şi neavenită, anulabilă, ilegală sau într-un alt mod
inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea, legalitatea şi
aplicabilitatea tuturor celorlalte dispoziţii din aceşti Termeni.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile menționate mai sus, vă rugăm să
părăsiți site-ul.

Acest site este conceput de BRAND CREATIVE SRL, persoana juridică cu sediul
social în Str. Garoafelor, nr.3E, oras Buftea, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J23/28/2009, Cod Unic de Inregistrare 249 31 987,
web www.brandsupport.ro
Ne angajăm să respectăm dreptul dvs la confidențialitate. Această politică
stabilește genul de informații pe care le putem colecta de pe site-ul nostru și
modul în care putem folosi aceste informații. Putem modifica această politică
periodic, prin urmare vă recomandăm să reveniți din când în când pentru a o
consulta. Prin utilizarea acestui site și/sau furnizarea de informații, confirmați că
sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei politici.
Atunci când ne transmiteți datele dvs ne dați consimțământul că sunteți de acord
ca noi să le utilizăm în cazurile indicate mai jos:
1. Atunci când ne transmiteți adresa dvs de e-mail în scopul primirii
newsletter-ului, in eventualitatea existentei acestui serviciu.
Vom folosi adresa de e-mail pentru a vă transmite datele solicitate . De asemenea,
vom folosi numele și adresa de e-mail pentru a vă transmite informații pe care le
considerăm relevante pentru dvs.
2. Nu vom publica adresa dvs de e-mail pe site.
3. Nu vom vinde sau închiria informațiile dvs personale către terți.

În cazul în care nu doriți ca informațiile dvs personale să fie utilizate astfel, vă
rugăm să ne informați cu privire la acest aspect printr-un email adresat
dezabonare@pambac.ro
Vă mulțumim pentru înțelegerea și interesul manifestat prin lecturarea acestor
informații.
Echipa Pambac

