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Bun venit la Avetta, o platformă SaaS („software as a service”) pentru gestionarea lanțului de
aprovizionare, care conectează organizațiile de top din lume („Clienții”) cu furnizori, contractanți
și furnizori profesioniști calificați („Furnizorii”). Cu excepțiile prevăzute expres în secțiunea
SERVICIILE TERȚILOR; ALTE SERVICII, serviciile și site-ul Avetta (denumite
împreună „Rețeaua Avetta” sau „Serviciile Avetta”) sunt administrate de Avetta, LLC. și de
filialele sale corporative (denumite împreună „noi”, „nouă”, „Avetta” sau „Compania”) prin websiteul nostru, www.avetta.com, sau prin versiunea mobilă a acestuia (denumite împreună „Site-ul”).
Utilizarea de către dvs. a Serviciilor Avetta și a Site-ului este reglementată prin aceste Condiții de
serviciu („Condiții de serviciu” sau acest „Contract”), indiferent dacă sunteți sau nu abonat
înregistrat la Serviciile Avetta sau la Site.
Avetta își rezervă dreptul ca, la latitudinea sa exclusivă, să schimbe, să modifice, să adauge sau
să elimine diverse porțiuni ale acestor Condiții de serviciu, în orice moment, cu preaviz de 30 de
zile transmis prin e-mail. În această situație, vom afișa modificările Condițiilor de serviciu și pe
această pagină, cu preaviz de 30 de zile, și vom indica în partea de sus a acestei pagini data
ultimei revizuiri a condițiilor. Utilizarea în continuarea de către dvs. a Serviciilor Avetta după
respectivele modificări constituie acceptarea de către dvs. a noilor Condiții de serviciu. Dacă nu
sunteți de acord cu acestea sau cu oricare alte Condiții de serviciu viitoare, nu utilizați și nu
accesați (sau nu continuați să utilizați și să accesați) Serviciile Avetta. Dvs. vă revine
responsabilitatea de a verifica periodic Site-ul pentru a stabili dacă au avut loc modificări ale
Condițiilor de serviciu și pentru a citi aceste modificări.
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL
ȘI/SAU SERVICIILE OFERITE DE AVETTA. ACESTE CONDIȚII DE SERVICIU CONȚIN
INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA DREPTURILE DVS. LEGALE, MĂSURI
REPARATORII ȘI OBLIGAȚII. ACESTEA INCLUD DIVERSE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI ALE
RĂSPUNDERII, OBLIGAȚIA DVS. DE A NU ÎNCĂRCA DATE SENSIBILE, O CLAUZĂ PRIVIND
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR CARE STABILEȘTE MODUL ȘI LOCUL DE SOLUȚIONARE A
LITIGIILOR ȘI DREPTUL APLICABIL ACESTOR CONDIȚII DE SERVICIU, PRECUM ȘI O
CLAUZĂ COMPROMISORIE CARE PREVEDE RENUNȚAREA LA ACȚIUNE COLECTIVĂ.
DVS. PLĂTIȚI O CONTRAPRESTAȚIE PENTRU A ACHIZIȚIONA SERVICIILE AVETTA
PENTRU VERIFICĂRILE DE PRECALIFICARE, ÎN FUNCȚIE DE PARAMETRII FURNIZAȚI DE
CLIENȚI ȘI DE INFORMAȚIILE FURNIZATE DE DVS.
CÂND VĂ ABONAȚI LA SERVICIILE AVETTA, ÎNCASĂM O TAXĂ DE ACTIVARE DE PE
CARDUL DVS. DE CREDIT ȘI SALVĂM NUMĂRUL CARDULUI DVS. DE CREDIT. DACĂ NU
VĂ ANULAȚI ABONAMENTUL, DE PE CARDUL DVS. DE CREDIT VOR FI RETRASE
AUTOMAT SUME ÎN FIECARE DINTRE CIRCUMSTANȚELE URMĂTOARE:
•

ÎN CALITATE DE FURNIZOR CONTUL DVS. VA FI REÎNNOIT AUTOMAT IAR SUMA
VA FI RETRASĂ AUTOMAT DE PE CARDUL DVS. DE CREDIT O DATĂ LA 12 LUNI,
ÎNCEPÂND CU DATA ABONĂRII, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNAȚI CA SĂ
VĂ ANULAȚI ABONAMENTUL CU CEL PUȚIN 30 DE ZILE ÎNAINTE DE DATA
REÎNNOIRII ACESTUIA.

•

ÎN CALITATE DE FURNIZOR, DE PE CARDUL DVS. DE CREDIT VOR FI RETRASE
AUTOMAT SUME DE FIECARE DATĂ CÂND VĂ TRECEȚI ABONAMENTUL LA UN
NIVEL SUPERIOR PRIN ADĂUGAREA SITE-ULUI UNUI CLIENT SAU ADĂUGAREA
UNUI PRODUS.

•

ÎN CALITATE DE FURNIZOR, DE PE CARDUL DVS. DE CREDIT VOR FI RETRASE
AUTOMAT SUME DE FIECARE DATĂ CÂND ABONAMENTUL DVS. ESTE TRECUT
LA UN NIVEL SUPERIOR DE UN CLIENT CARE VĂ SELECTEAZĂ PENTRU
INCLUDERE ÎN LISTA SA DE FURNIZORI APROBAȚI

•

ÎN CALITATE DE FURNIZOR, DE PE CARDUL DVS. DE CREDIT VOR FI RETRASE
AUTOMAT SUME DE FIECARE DATĂ CÂND UN CLIENT INFORMEAZĂ AVETTA CĂ
FACEȚI PARTE DIN LANȚUL DE APROVIZIONARE AL RESPECTIVULUI CLIENT

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE, CONSULTAȚI SECȚIUNEA „CONȚINUTUL
UTILIZATORILOR FURNIZORI ȘI LISTELE DE FURNIZORI” DIN ACESTE CONDIȚII DE
SERVICIU, PRECUM ȘI POLITICA DE RESTITUIRE A BANILOR ȘI DE REÎNNOIRE, DIN
ANEXA 2.
DACĂ SE MODIFICĂ INFORMAȚIILE CARDULUI DVS. DE CREDIT, TREBUIE SĂ
CONTACTAȚI AVETTA LA 949-936-4500 PENTRU A FURNIZA INFORMAȚII ACTUALIZATE
DESPRE CARDUL DVS. DE CREDIT. DACĂ AVETTA NU POATE RETRAGE SUME DE PE
CARDUL DVS. DE CREDIT CONFORM DESCRIERII DE MAI SUS, ABONAMENTUL DVS. VA
ÎNCETA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE ABONAMENT ÎN VIGOARE LA DATA
RESPECTIVĂ.
PRIN CLIC PE CASETA DE MAI JOS, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI
DE ACORD SĂ RESPECTAȚI PREVEDERILE ACESTUI CONTRACT, INDIFERENT DACĂ
SUNTEȚI SAU NU ABONAT ÎNREGISTRAT LA SERVICIILE AVETTA SAU LA SITE. DACĂ
ÎNCHEIAȚI ACEST CONTRACT ÎN NUMELE UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE SAU AL ALTEI
PERSOANE JURIDICE, DECLARAȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ ANGAJAȚI ENTITATEA
RESPECTIVĂ ȘI FILIALELE SALE SĂ SE CONFORMEZE ACESTOR CLAUZE, IAR ÎN
ACEASTĂ SITUAȚIE TERMENII „DVS.” SAU „AL/A/AI/ALE DVS.” SE VOR REFERI LA
ENTITATEA RESPECTIVĂ ȘI FILIALELE SALE. DACĂ NU SUNTEȚI AUTORIZAT ÎN ACEST
SENS SAU DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CLAUZE, TREBUIE SĂ NU
ACCEPTAȚI ACEST CONTRACT ȘI NU PUTEȚI UTILIZA SERVICIILE AVETTA. ACEST
CONTRACT ARE TITLU EXECUTORIU PENTRU DVS. ȘI AVETTA. DACĂ NU SUNTEȚI DE
ACORD CU PREVEDERILE ACESTUI CONTRACT, TREBUIE SĂ IEȘIȚI IMEDIAT DE PE
ACEST SITE ȘI NU PUTEȚI UTILIZA SERVICIILE AVETTA.

DEFINIȚII
Astfel cum sunt utilizați în acest document sau în orice document asociat acestui Contract,
următorii termeni vor avea următoarele sensuri:
•
•
•

„Dvs.” și „Al/a/ai/ale dvs.” se referă la dvs. și vă include atât pe dvs. individual, în calitate
de Angajat al Clientului sau al Furnizorului care utilizează sau accesează Site-ul, cât și
entitatea Client sau Furnizor pe care o reprezentați.
„Client” înseamnă o societate comercială, o persoană juridică comercială sau altă
persoană care intenționează să angajeze sau să califice un Furnizor sau mai mulți, și
care a consimțit să devină membră a Rețelei Avetta.
„Furnizor” înseamnă persoana fizică, societatea comercială, persoana juridică
comercială sau altă persoană care furnizează sau intenționează să furnizeze servicii pe

•
•

bază de contract pentru un Client sau mai mulți, și care a consimțit să devină membră a
Rețelei Avetta.
„Angajat” se referă la oricare angajat sau mandatar al unui Client sau Furnizor care
accesează Serviciile Avetta și/sau Site-ul în numele Clientului sau al Furnizorului.
„Noi”, „Al nostru” (cu variații corespunzătoare de gen gramatical și număr), „Nouă”,
„Avetta” se referă la Avetta, LLC sau la filialele și sucursalele acesteia.

SERVICIILE AVETTA
Serviciile noastre Avetta sunt acele Servicii Avetta pe care vi le furnizăm Dvs. în calitatea Dvs. de
membru al Rețelei Avetta, prin Site-ul nostru sau în alt mod. Avetta este un serviciu online pe
bază de abonament, care le oferă Clienților și Furnizorilor abonați accesul la o diversitate de
programe asociate cu verificările de precalificare. Avetta furnizează verificări de precalificare pe
baza parametrilor puși la dispoziție de Clienți. Aceste servicii de precalificare sunt efectuate prin
mijloace automatizate.
Pentru a furniza aceste servicii, oferim diverse tipuri de abonament, la prețuri diferite, inclusiv
tarife promoționale speciale sau abonamente limitate.
Avetta își rezervă dreptul de a schimba, a modifica, a suspenda sau a întrerupe Site-ul integral,
oricare dintre porțiunile acestuia sau Serviciile Avetta, la latitudinea sa exclusivă, cu preaviz de
30 de zile. De asemenea, Avetta poate limita anumite funcții sau vă poate restricționa accesul la
anumite porțiuni sau la tot Site-ul sau la Serviciile sale, la latitudinea sa exclusivă, fără preaviz
sau răspundere.
Avetta poate modifica în orice moment prețul Serviciilor Avetta. Veți fi informat în scris cu cel
puțin 30 de zile înainte de orice majorare a tarifelor pentru servicii care depășește valoarea
tarifelor de la momentul respectiv. Dacă sunteți Furnizor și abonamentul dvs. trece la un nou
interval de preț, veți fi informat cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea tarifului majorat. Acest
Contract (inclusiv prețul modificat) va rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care Dvs.
transmiteți către Avetta o notificare în scris privind încetarea contractului în termen de 30 de zile
de la respectiva notificare.

REȚINEREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR
Toate taxele și impozitele aferente plăților datorate către Avetta conform clauzelor acestui
Contract vor fi suportate de dvs. și reținute de dvs. în numele Avetta atunci când achitați tariful
pentru abonamentul Avetta.
Dvs. aveți obligația de a furniza către Avetta o copie a recipisei fiscale pentru a demonstra că
obligațiile fiscale au fost reținute corespunzător în numele Avetta.
În cazul în care dvs. nu rețineți și nu virați taxele și impozitele către autoritățile fiscale relevante,
iar acest lucru atrage penalități, suprataxe sau refuzul deducerilor fiscale, Avetta nu va avea nicio
obligație; nu veți lua nicio măsură de a recupera sumele respective de la Avetta.

SERVICIILE TERȚILOR; ALTE SERVICII
Avetta vă poate furniza servicii ale terților prin Serviciul Avetta („Serviciile terților”). Utilizarea
Serviciilor terților este reglementată de condițiile impuse de furnizorul Serviciilor terților. Avetta nu
își asumă absolut nicio răspundere sau responsabilitate pentru Serviciile terților pe care Dvs.
alegeți să le utilizați. Este interzis să instalați sau să utilizați Servicii ale terților într-un mod care

generează vreo obligație pentru Avetta. Exclusiv pentru a facilita procedurile pentru dvs., Avetta
poate include tarifele pentru Serviciile terților în cadrul abonamentului dvs.
Avetta vă poate pune la dispoziție alte servicii prin intermediul Site-ului, de exemplu
EmployeeGUARD („Alte servicii”). Utilizarea Altor servicii este reglementată de Condiții, Politica
de confidențialitate, Denegarea de răspundere și Drepturile de autor specifice acestor Alte servicii

UTILIZAREA SERVICIILOR AVETTA
Vi se acordă o licență limitată, revocabilă, fără caracter exclusiv, care nu poate fi transferată, de a
accesa și a utiliza Serviciile Avetta și Conținutul furnizat de dvs. pentru care aveți un abonament
valabil, cu respectarea strictă a acestui Contract, exclusiv în propriile dvs. scopuri de afaceri
legitime. Numai Angajații autorizați de Clientul sau Furnizorul abonat pot accesa și utiliza
Serviciile și Site-ul Avetta. Nu puteți utiliza datele de autentificare pentru a accesa Serviciile și
Site-ul Avetta din afara țării pentru care au fost emise. Este posibil ca datele dvs. de autentificare
să fie restricționate de la accesarea anumitor materiale care sunt disponibile în alte condiții în
Serviciile Avetta. Orice utilizare a Serviciilor Avetta sau a Conținutului menționat în produsul finit,
alta decât cele autorizate în mod specific în acest document, fără acordul prealabil în scris al
Avetta, este interzisă și va atrage anularea licenței acordate prin acest document. Respectiva
licență este reglementată prin Contractul de față și nu permite utilizarea metodelor de data
mining, scraping sau a metodelor similare de colectare sau extragere a datelor. Această utilizare
neautorizată poate încălca, de asemenea, legislația aplicabilă, inclusiv legile privind drepturile de
autor și mărcile înregistrate și reglementările și normele aplicabile din domeniul comunicațiilor. Cu
excepția declarațiilor exprese din acest document, nimic din conținutul acestui Contract nu va fi
interpretat în sensul de a acorda o licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent
dacă se realizează prin venire contra factum proprium, prin implicație sau în alt mod. Această
licență poate fi revocată în orice moment, fără preaviz, cu sau fără indicarea motivului.
Licența dvs. de a accesa și utiliza Serviciile Avetta și orice porțiune a Conținutului menționată în
produsul finit sunt supuse următoarelor restricții și interdicții de utilizare: Este interzis (a) să
copiați, să tipăriți (cu excepția arhivării de către Dvs. în legătură cu utilizarea autorizată de către
Dvs. a Serviciilor Avetta), să republicați, să afișați, să distribuiți, să transmiteți, să vindeți, să
închiriați, să închiriați în leasing, să împrumutați sau să furnizați în orice formă sau prin orice
mijloc, integral sau parțial, Serviciile Avetta sau Conținutul regăsit din acestea; (b) să utilizați
Serviciile Avetta sau orice Conținut obținut din Serviciile Avetta pentru a dezvolta sau a servi
drept componentă în orice sistem de stocare și recuperare a informațiilor, bază de date, bază
informațională, sau resursă similară (pe orice suport existent în prezent sau care va fi creat în
viitor), care este oferi(ă) spre distribuție comercială de orice tip, inclusiv prin vânzare, licențiere,
leasing, închiriere, abonament sau orice alt mecanism de distribuție comercială; (c) să creați
compilații sau opere derivate pe baza Conținutului din Serviciile Avetta; (d) să utilizați Conținutul
Serviciilor Avetta într-un mod care poate încălca drepturile de autor, drepturile de proprietate
intelectuală, drepturile de exclusivitate sau de proprietate ale Avetta sau ale unor terți; (e) să
eliminați, să modificați sau să ascundeți avizele de proprietate intelectuală sau alte avize privind
drepturile de proprietate sau condițiile de utilizare conținute în Serviciile Avetta; (f) să furnizați
orice porțiune a Serviciilor Avetta printr-un sistem de timesharing, birou de servicii, internet sau
altă tehnologie existentă în prezent sau care va fi creată în viitor; (g) să eliminați, să decompilați,
să dezasamblați sau să refaceți prin inginerie inversă software-ul Serviciilor Avetta sau să utilizați
software de monitorizare a rețelei sau de descoperire pentru a identifica arhitectura Serviciilor
Avetta; (h) să utilizați procese automate sau manuale de obținere a informațiilor din Serviciile
Avetta; (I) să utilizați Serviciile Avetta în scopul de a colecta informații pentru, sau a transmite (1)
e-mailuri comerciale nesolicitate; (2) e-mailuri care utilizează antete, nume de domeniu nevalide
sau inexistente sau alte adrese înșelătoare; și (3) apeluri telefonice sau transmisii fax nesolicitate;

(j) să utilizați Serviciile Avetta într-un mod care încalcă legislația, normele sau reglementările
aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele care reglementează comunicațiile prin e-mail, transmisiile
prin fax sau apelurile telefonice comerciale nesolicitate; și (k) să exportați sau să reexportați
Serviciile Avetta sau orice porțiune a acestora, sau orice software disponibil pe sau prin Serviciile
Avetta, cu încălcarea legislației sau reglementărilor privind controlul exporturilor din Statele Unite
sau din oricare altă țară.
Furnizorii își declară acordul expres cu faptul că, în cadrul Serviciilor Avetta, Avetta va realiza o
evaluare obiectivă a procedurilor și practicilor Furnizorului, pentru a evalua modul în care Dvs. vă
conformați cu standardele de reglementare relevante sau cu bunele practici din industrie
(„Audit”). Printre tipurile de audit pe care le putem efectua se numără:
•

•
•

•
•
•

•
•

„Auditul de actualizare anuală”: O evaluare a informațiilor despre siguranța angajaților
ale unei companii, care include rapoarte și extrase din materialele agențiilor
guvernamentale de reglementare și rapoarte despre compensațiile pentru accidente de
muncă
„Auditul manualului”: O evaluare a politicilor, programelor și/sau procedurilor de
sănătate și siguranță stabilite în scris, în comparație cu normele relevante sau bunele
practici din domeniu, pentru a stabili conformitatea Furnizorului
„Auditul implementării”: O evaluare a evidențelor documentare care confirmă
implementarea politicilor, programelor și/sau procedurilor de sănătate și siguranță
stabilite în scris, în comparație cu normele relevante sau bunele practici din domeniu,
pentru a stabili conformitatea Furnizorului
„InsureGUARD™”: Verificarea certificatelor de asigurare, pentru a asigura conformitatea
cu cerințele de asigurare ale clienților, precum și pentru a confirma valabilitatea.
„Auditul de verificare a competențelor”: O evaluare a competenței și a sistemelor de
management intern asociate cu asigurarea competenței anumitor angajați ai Furnizorului
„Audit pe teren”: O evaluare cuprinzătoare, realizată în persoană, a documentației,
comportamentelor și practicilor privind sănătatea și siguranța, într-o locație prestabilită,
pentru a evalua conformitatea Furnizorului cu normele relevante sau bunele practici din
domeniu
„Verificare PQF”: Analiza manualului de siguranță al unei companii, pentru a confirma că
este cuprinzător și aplicabil pentru compania respectivă
„Auditul manualului de siguranță”: O evaluare a politicilor, programelor și/sau
procedurilor de sănătate și siguranță stabilite în scris, în comparație cu normele relevante
sau bunele practici din domeniu, pentru a stabili conformitatea Furnizorului

sau orice alt audit solicitat de client

CONȚINUTUL
Înțelegeți că toate informațiile, datele, textele, programele software, elementele grafice, mesajele,
etichetele sau alte materiale („Conținutul”), indiferent dacă sunt afișate public sau transmise
privat, sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine respectivul Conținut.
Avetta nu controlează Conținutul afișat pe Site sau furnizat prin Serviciile Avetta și, ca atare, nu
garantează exactitatea, integritatea sau calitatea acestui Conținut. Înțelegeți că, prin utilizarea
Serviciilor Avetta și/sau a Site-ului, puteți fi expus unui conținut pe care este posibil să îl
considerați jignitor, indecent sau contestabil. Avetta nu va fi responsabilă în niciun caz pentru
niciun Conținut, inclusiv, fără limitare, erorile sau omisiunile din Conținut, pierderi sau prejudicii de
orice tip survenite din cauza utilizării Conținutului afișat, trimis prin e-mail, transmis sau furnizat în
alt mod pe Site sau prin Serviciile Avetta.

Luați cunoștință că Avetta poate sau nu să preselecteze Conținutul, dar Avetta și delegații săi vor
avea dreptul (nu însă și obligația) ca, la latitudinea lor exclusivă, să preselecteze, să refuze, sau
să elimine orice Conținut disponibil pe Site sau prin Serviciile Avetta. Fără a limita cele de mai
sus, Avetta și delegații săi vor avea dreptul de a elimina (la latitudinea lor exclusivă) orice
Conținut care încalcă acest Contract sau este contestabil din orice alt motiv. Sunteți de acord că
Dvs. trebuie să evaluați, și că veți suporta toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui Conținut,
inclusiv în luarea deciziilor pe baza caracterului exact, complet sau util al Conținutului respectiv.
În această privință, luați cunoștință că Dvs. nu vă puteți baza pe niciun Conținut creat de Avetta
sau transmis către Avetta.
Luați cunoștință, consimțiți și sunteți de acord că Avetta poate accesa, păstra și divulga
informațiile despre contul și Conținutul Dvs., dacă legea impune sau dacă Avetta consideră, cu
bună credință, că respectivele operațiuni de accesare, păstrare sau divulgare sunt necesare, în
condiții rezonabile, pentru: (a) a respecta procedurile legale; (b) a executa acest Contract; (c) a
răspunde pretențiilor conform cărora Conținutul încalcă drepturile terților; (d) a răspunde
solicitărilor Dvs. de asistență pentru clienți; sau (e) a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța
personală ale Avetta, ale utilizatorilor săi și ale publicului. Ne rezervăm dreptul de a investiga
reclamațiile sau abaterile raportate de la prevederile acestui Contract și de a lua orice măsură
considerăm că se impune, inclusiv, fără limitare, raportarea oricărei activități ilegale suspectate
către autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare sau alți terți, și de a divulga orice
informație necesară sau adecvată pentru respectivele persoane fizice sau juridice, care vizează
profilul dvs., adresa dvs. de e-mail, istoricul utilizării, materialele publicate, adresele de IP și
informații despre trafic.
Înțelegeți că prelucrarea și transmiterea tehnică a Site-ului, inclusiv Conținutul Dvs., pot implica
(a) transmisii în diverse rețele și (b) modificări pentru conformarea și adaptarea la cerințele
tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor cu care se realizează conexiunea.
„Conținutul utilizatorului” include tot Conținutul pe care Dvs. îl puteți încărca sau transmite
către Avetta în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Serviciilor Avetta și a Site-ului. Conținutul
utilizatorului poate include, fără limitare, Date de acces limitate și Date de acces generale (astfel
cum sunt definite mai jos), și, mai general, numele Dvs., statele, țările și jurisdicțiile în care
desfășurați operațiuni și/sau aveți reprezentanțe, informațiile de contact ale persoanei de contact
principale indicate de Dvs., sigla Dvs., Formularul dvs. de precalificare („PQF”), informații
specifice despre asigurare, precum și toate datele acumulate în cadrul unui Audit, datele EMR
(Experience Modification Rate, costul accidentelor de muncă și probabilitatea riscurilor viitoare) și
datele OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Administrația S.U.A. pentru
Securitate și sănătate în muncă). Dvs., nu Avetta, sunteți în totalitate responsabil pentru tot
Conținutul utilizatorului pe care îl încărcați, publicați, transmiteți prin e-mail, transmiteți sau
furnizați în alt mod prin Site sau prin Serviciile Avetta. Dvs. veți fi unicul responsabil pentru
Conținutul utilizatorului care vă aparține și pentru consecințele transmiterii acestui Conținut al
utilizatorului.

DVS. VĂ OBLIGAȚI ÎN MOD SPECIFIC SĂ NU ÎNCĂRCAȚI ȘI SĂ NU TRANSMITEȚI NICIUN
FEL DE DATE CU CARACTER SENSIBIL CĂTRE AVETTA ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE
CĂTRE DVS. A SERVICIILOR AVETTA ȘI A SITE-ULUI. DVS. AVEȚI RĂSPUNDEREA
EXCLUSIVĂ PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ÎN INFORMAȚIILE ȘI DOCUMENTELE PE CARE LE
ÎNCĂRCAȚI SAU LE TRANSMITEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A
SERVICIILOR AVETTA ȘI A SITE-ULUI NU SUNT INCLUSE DATE CU CARACTER SENSIBIL.
DATELE CU CARACTER SENSIBIL INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, INFORMAȚII DESPRE
SĂNĂTATEA SAU STAREA FIZICĂ SAU PSIHICĂ, ORIGINEA RASIALĂ SAU ETNICĂ, VIAȚA
SEXUALĂ, APARTENENȚA SINDICALĂ, OPINIILE POLITICE SAU CAZIERUL JUDICIAR

(INCLUSIV INFRACȚIUNILE COMISE SAU ACUZAȚIILE DE INFRACȚIUNE) CU PRIVIRE LA
ORICE PERSOANĂ FIZICĂ.
„Datele de acces limitate” sunt definite astfel: Formularul Dvs. de precalificare („PQF”),
informații specifice despre asigurare, toate datele colectate în cadrul unui audit, datele EMR și
OSHA.
„Datele de acces generale” sunt numele Dvs., descrierea serviciilor, statele, țările și jurisdicțiile
în care desfășurați operațiuni și/sau aveți reprezentanțe, informațiile de contact ale persoanei de
contact principale indicate de Dvs. și sigla dvs.
Prin prezenta, acordați către Avetta o licență irevocabilă, perpetuă, fără exclusivitate,
transferabilă, achitată integral, valabilă la nivel mondial, și dreptul similar (i) de a utiliza, modifica,
copia, reproduce, transmite, sub-licenția, indexa, modela, agrega, publica, afișa și distribui
Conținutul utilizatorului generat de Dvs. pentru a furniza Serviciile Avetta către Dvs. și toți ceilalți
Clienți și Furnizori ai Avetta, și (ii) de a anonimiza și agrega irevocabil Conținutul utilizatorului
generat de Dvs. pentru a realiza activități de cercetare și dezvoltare și analize statistice, a elabora
modele analitice și a dezvolta și a furniza alte produse și servicii asociate cu verificările de
precalificare.

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI APARȚINÂND FURNIZORULUI ȘI LISTELE
FURNIZORULUI
Indiferent de cele de mai sus, dacă Dvs. sunteți Furnizor și ați transmis Conținut al utilizatorului,
Dvs. luați cunoștință, iar Noi suntem de acord că acest Conținut al utilizatorului generat de dvs.:
(i) va fi comunicat cu alți utilizatori autorizați ai Clienților care apar în „Lista clienților” dvs. care
sunt asociați cu contul Dvs.; (ii) Clienții se pot asocia prin linkuri către contul Dvs., iar Dvs. puteți
verifica acest fapt în orice moment, prin autentificare în contul Dvs.; (iii) în orice moment, puteți
adăuga sau elimina orice Client din Lista clienților, fie contactându-ne pe Noi, fie utilizând
interfața web; (iv) niciun utilizator din partea unui Client care nu figurează în Lista clienților Dvs.
nu poate accesa Datele de acces limitate; și (v) alți Furnizori nu au acces la Datele de acces
limitate.
De asemenea, Dvs. luați cunoștință, iar Noi suntem de acord că: (i) Datele de acces generale vor
fi utilizate pentru a-i asista pe Clienții care caută potențiali licitatori; (ii) numai Clienții care fac
parte din Lista clienților Avetta vor putea vedea aceste Date de acces generale; și (iii) Datele de
acces generale nu au caracter public, ci sunt protejate cu parolă și comunicate numai Clienților
noștri care fac parte din consorțiu.
Furnizorii iau cunoștință și sunt de acord că oricare dintre Clienții noștri care fac parte din
consorțiu și din Rețeaua Avetta pot adăuga contul Dvs. în „Lista clienților” săi. Această acțiune
generează un e-mail de notificare către utilizatorul Dvs. primar, în care i se spune care Client v-a
adăugat în Lista furnizorilor săi aprobați și când anume. Dacă nu doriți să vă asociați contul cu
respectivul Client, vă puteți retrage contul din Lista furnizorilor săi aprobați, contactându-ne pe
noi, caz în care Clientul va fi informat că Dvs. ați solicitat eliminarea din Lista furnizorilor săi
aprobați. Dacă nu ne transmiteți în termen de 3 zile solicitarea de eliminare a contului Dvs., suma
va fi retrasă automat de pe cardul Dvs. de credit, conform descrierii de mai sus și din Documentul
atașat nr. 2 „Politica de returnare a banilor pentru furnizori”.
De asemenea, Furnizorii iau cunoștință și sunt de acord că, de fiecare dată când un Client anunță
Avetta că Dvs. faceți parte din lanțul de aprovizionare al respectivului Client, Avetta vă va include
în Lista furnizorilor aprobați ai respectivului Client. Această acțiune generează un e-mail de
notificare către utilizatorul Dvs. primar, în care i se spune care Client v-a adăugat în Lista
furnizorilor săi aprobați și când anume. Dacă nu ne transmiteți în termen de 3 zile solicitarea de

eliminare a contului Dvs., suma va fi retrasă automat de pe cardul Dvs. de credit, conform
descrierii de mai sus și din Documentul atașat nr. 2 „Politica de returnare a banilor pentru
furnizori”.
Vom face demersuri rezonabile din punct de vedere comercial de a înregistra corect Conținutul
utilizatorului transmis de Dvs. în contul Dvs. care apare pe Site și în toate Serviciile Avetta. La
autentificare sau la cererea Dvs., vi se va furniza un exemplar autentificat din Auditul pe care lam realizat despre Dvs., așa cum va fi vizualizat de Avetta și de Clienți pe Site și în toate
Serviciile Avetta. Dvs. veți avea responsabilitatea de a examina Conținutul utilizatorului și alte
tipuri de Conținut din respectivele Audituri finalizate, și de a confirma că informațiile din formularul
de Audit sunt și vor rămâne corecte și complete. De asemenea, vă obligați să ne informați cu
promptitudine în legătură cu eventualele erori sau omisiuni din Conținutul utilizatorului și alte tipuri
de Conținut asociate cu Dvs., pe Site și în toate Serviciile Avetta.
Furnizorii iau cunoștință și sunt de acord că orice Audit realizat de Noi are scopul de a colecta
documentația necesară pentru examinarea de către potențialii Clienți. Nu suntem responsabili de
păstrarea înregistrărilor în ceea ce privește înregistrările Dvs. sau orice alte tipuri de informații pe
care Dvs. ni le furnizați în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Serviciilor Avetta și a Site-ului.
Dacă, înainte ca Noi să utilizăm în vreun fel vreuna dintre informațiile Dvs., nu ne solicitați expres
în scris să vă înapoiem documentele, avem dreptul de a elimina sau a utiliza informațiile
respective fără a vi le returna.

DREPTURILE DE PROPRIETATE ALE AVETTA
Avetta (și licențiatorii săi, dacă este cazul) vor deține toate drepturile, drepturile de proprietate și
interesele, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate, în legătură cu Serviciile
Avetta (și toate tehnologiile, programele software și instrumentele analitice subiacente), și cu
Conținutul furnizat de Avetta (cu excepția Conținutului utilizatorului generat de Dvs.), toate
modelele, metodele, algoritmii, descoperirile, invențiile, modificările, particularizările, optimizările,
extensiile, operele derivate, materialele, ideile și alte produse concepute, generate sau pregătite
în legătură cu Serviciile Avetta sau cu acest Contract.
Avetta și alte elemente grafice ale Avetta, siglele, schițele, antetele, pictogramele butoanelor,
scripturile și denumirile de serviciu sunt mărci comerciale înregistrate, mărci comerciale sau
elemente de identificare comercială ale Avetta în S.U.A. și/sau în alte țări. Mărcile comerciale și
elementele de identificare comercială ale Avetta nu pot fi utilizate, inclusiv atunci când fac parte
din mărcile comerciale și/sau din numele de domenii, în legătură cu niciun produs sau serviciu, în
niciun mod care poate cauza confuzie, și este interzis să fie copiate, imitate sau utilizate, integral
sau parțial, fără acordul prealabil în scris al Avetta.

DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE DVS.
Dvs. formulați următoarele declarații, garanții și angajamente:
•

•
•

Încheiați acest Contract în calitate profesională, exclusiv în scopuri comerciale, de afaceri
sau profesionale, ca furnizor de servicii specializate (dacă sunteți Furnizor) sau ca
operator în domeniul pentru care căutați Furnizor (dacă sunteți Client), și nu în scopuri
personale, familiale sau care țin de gospodăria dvs.;
Aveți dreptul și capacitatea, conform legii, de a vă constitui parte la acest Contract și de a
respecta prevederile acestuia;
Veți utiliza Serviciile Avetta și Site-ul numai în scopuri legale și cu respectarea acestui
Contract și a tuturor legilor, reglementărilor și politicilor aplicabile;

•
•
•
•

Veți utiliza Serviciile Avetta și Site-ul numai pe un computer și/sau telefon mobil a cărui
utilizare în acest scop a fost autorizată de proprietarul respectivului computer și/sau
telefon mobil;
informațiile furnizate de Dvs. sunt adevărate și corecte, iar Dvs. aveți dreptul de a furniza
aceste informații;
aveți cel puțin vârsta majoratului prevăzută de legislația din țara de reședință, și sunteți o
persoană fizică care are capacitatea de a încheia contracte cu titlu executoriu conform
legislației aplicabile, în numele entității pe care o reprezentați.
Vă obligați să nu realizați următoarele acțiuni:
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

să nu încărcați, să nu trimiteți prin poștă sau prin e-mail, să nu transmiteți sau să
furnizați în alt mod niciun Conținut cu caracter fals, înșelător, ilegal, nociv,
amenințător, insultător, hărțuitor, delictual, defăimător, vulgar, obscen,
calomnios, care încalcă intimitatea unei persoane, incită la ură sau este
contestabil din punct de vedere rasial, etnic sau din alte perspective;
să nu utilizați în niciun fel Serviciile Avetta sau Site-ul pentru a face rău minorilor;
să nu utilizați Serviciile Avetta sau Site-ul pentru a vă da drept altă persoană
fizică sau juridică, sau pentru a denatura în alt mod natura relației Dvs. cu o
persoană fizică sau juridică;
să nu falsificați antetele sau alte elemente de identificare pentru a masca
originea Conținutului transmis prin Serviciile Avetta sau prin Site;
să nu eliminați avizele privind dreptul de proprietate de pe Site sau din Serviciile
Avetta;
să nu cauzați, să nu permiteți și să nu autorizați modificarea, crearea de opere
derivate sau traducerea Serviciilor Avetta sau a Site-ului fără acordul prealabil în
scris al Avetta;
să nu utilizați Serviciile Avetta sau Site-ul în scopuri frauduloase sau ilegale;
să nu încercați să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă, să dezasamblați
sau să spargeți Site-ul sau Serviciile Avetta, sau să eludați tehnologia de criptare
sau măsurile de securitate implementate de Avetta pentru Site sau Serviciile
Avetta, sau pentru oricare dintre Serviciile Avetta și/sau datele transmise,
prelucrate sau stocate de Avetta;
să nu încărcați, să nu trimiteți prin poștă sau prin e-mail, să nu transmiteți sau să
furnizați în alt mod niciun Conținut pe care nu aveți dreptul de a-l furniza,
conform legii sau relațiilor contractuale sau fiduciare (de exemplu, informații
privilegiate, informații confidențiale și protejate prin dreptul de proprietate, aflate
sau divulgate în cadrul relațiilor de muncă sau în temeiul acordurilor de
confidențialitate);
să nu încărcați, să nu trimiteți prin poștă sau prin e-mail, să nu transmiteți sau să
furnizați în alt mod niciun Conținut care încalcă un brevet, o marcă comercială,
un secret comercial, un drept de proprietate sau alte drepturi de proprietate ale
oricărei părți;
să nu încărcați, să nu trimiteți prin poștă sau prin e-mail, să nu transmiteți sau să
furnizați în alt mod materiale publicitare sau promoționale nesolicitate sau
neautorizate, mesaje de tipul junk, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau
alte tipuri de solicitări neavenite;
să nu încărcați, să nu trimiteți prin poștă sau prin e-mail, să nu transmiteți sau să
furnizați în alt mod niciun material care conține viruși de software sau alte tipuri
de cod, fișiere sau programe care au scopul de a întrerupe, a distruge sau a
limita funcționalitatea componentelor software sau hardware ale computerului
sau funcționalitatea echipamentelor de telecomunicații;
să nu interferați și să nu perturbați Site-ul, Serviciile Avetta, sau serverele și
rețelele conectate sau operate prin Site; să nu vă abateți de la cerințele,
procedurile, politicile sau reglementările rețelelor conectate sau operate prin Site;

o
o

o
o

să nu utilizați Site-ul sau Serviciile Avetta pentru a încălca, deliberat sau nu, o
lege, normă sau reglementare de la nivel local, statal, național sau internațional;
să nu utilizați Site-ul sau Serviciile Avetta pentru a furniza sprijin material sau
resurse (sau pentru a ascunde ori a masca natura, locația, sursa sau proprietarul
sprijinului material sau al resurselor) pentru organizațiile desemnate de guvernul
Statelor Unite drept organizații teroriste străine, conform secțiunii 219 din legea
S.U.A. privind imigrarea și naționalitatea, sau după cum prevede legea
echivalentă din alte jurisdicții;
să nu utilizați Site-ul sau Serviciile Avetta pentru a urmări sau a hărțui alte
persoane; și/sau
să nu utilizați Site-ul sau Serviciile Avetta pentru a colecta sau a stoca date cu
caracter personal referitoare la alți utilizatori, în legătură cu conduitele și
activitățile interzise enumerate mai sus.

OBLIGAȚIILE DVS. PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
„Informațiile noastre confidențiale” sunt definite ca (i) toate informațiile la care vi se oferă
acces sau care pe care le primiți, referitoare la orice alt Furnizor sau Client, și (ii) toate
informațiile, inclusiv, fără limitare, planurile de afaceri și de marketing, informațiile tehnologice și
tehnice, planurile și designul de produse, și procesele de afaceri, divulgate de Noi sau divulgate
ca rezultat al furnizării de către Noi a Serviciilor Avetta; cu condiția, totuși, ca Informațiile
confidențiale să nu includă informații care (i) sunt sau devin cunoscute publicului fără încălcarea
vreunei obligații datorate Nouă sau unui Client sau Furnizor, (ii) erau cunoscute de Dvs. înainte
de divulgarea acestora de către Noi sau alt Client sau Furnizor, (iii) sunt primite de la un terț fără
încălcarea vreunei obligații datorate Nouă sau unui Client sau Furnizor, sau (iv) au fost dezvoltate
de Dvs. în mod independent, fără a utiliza sau a vă inspira din Informațiile noastre confidențiale.
Dvs. nu veți utiliza sau divulga niciuna dintre Informațiile noastre confidențiale în niciun alt scop
decât pentru scopurile Dvs. legitime de afaceri, în măsura necesară pentru a valorifica beneficiile
Serviciilor Avetta pe care vi le oferim. Veți utiliza aceeași precauție de care dați dovadă în
protejarea propriilor Dvs. informații confidențiale de același tip (în niciun caz un nivel de precauție
mai scăzut decât ar fi rezonabil). Veți limita accesul la Informațiile noastre confidențiale,
permițându-l doar acelor angajați și membri ai personalului care au nevoie de acces în scopuri
care țin de valorificarea beneficiilor Serviciilor Avetta și ale Site-ului, astfel cum vi le oferim.

DESPĂGUBIREA PENTRU PRETENȚIILE TERȚILOR
Dvs. vă obligați să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere Avetta și funcționarii,
directorii, membrii, managerii, angajații, mandatarii, succesorii și cesionarii acesteia în cazul
tuturor pierderilor, prejudiciilor, deficitelor, acțiunilor în instanță, deciziilor instanței, intereselor,
daunelor-interese, penalizărilor, amenzilor, costurilor sau cheltuielilor de orice tip, inclusiv pentru
onorariile rezonabile ale avocaților și costurile asociate cu exercitarea dreptului la despăgubire și
costul tranzacțiilor cu asigurătorii („Prejudicii”) care decurg din sau în legătură cu orice pretenție
a unui terț, orice chemare în judecată, acțiune sau procedură care decurge din sau în legătură cu
utilizarea de către Dvs. a Serviciilor Avetta sau a Site-ului, inclusiv, fără limitare, orice pretenție a
unui terț, orice chemare în judecată, acțiune sau procedură care decurge din sau în legătură cu
accesarea de către terțul respectiv a Conținutului furnizat de Dvs. în legătură cu utilizarea de
către Dvs. a Serviciilor Avetta sau a Site-ului.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, AVETTA NU VA FI ÎN NICIUN CAZ
RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO PIERDERE A UTILIZĂRII, PIERDERE A
VENITURILOR, A PROFITURILOR SAU A DATELOR, NICI PENTRU DAUNE INDIRECTE,
EXEMPLARE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INDIFERENT DACĂ SE ÎNTEMEIAZĂ PE
NERESPECTAREA CONTRACTULUI, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ CIVILĂ (INCLUSIV
NEGLIJENȚĂ) SAU PE ALTĂ DOCTRINĂ, INDIFERENT DACĂ PREJUDICIUL RESPECTIV
PUTEA FI PREVĂZUT ȘI INDIFERENT DACĂ NOI AM FOST INFORMAȚI SAU NU CU
PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTUI PREJUDICIU. ÎN MĂSURA MAXIMĂ
PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A AVETTA CARE DECURGE DIN SAU ÎN
LEGĂTURĂ CU ACEST CONTRACT NU VA DEPĂȘI VALORILE EFECTIV PLĂTITE SAU
CARE TREBUIE SĂ FIE PLĂTITE DE DVS. ÎN PERIOADA DE DOUĂSPREZECE (12) LUNI DE
DINAINTEA EVENIMENTULUI DIN CARE DECURGE RĂSPUNDEREA.
Indiferent de prevederile contrare din acest document, nu se va considera că Avetta a încălcat
vreo clauză din acest Contract, nici nu va fi răspunzătoare față de Dvs. sau de un terț pentru nicio
întârziere, eroare, deficiență sau întrerupere a funcționării din următoarele cauze: calamitate,
război, insurecție, acte de terorism, lupte de stradă, boicot, grevă, întreruperea alimentării cu
energie electrică, întreruperea serviciilor de internet sau comunicații, conflicte de muncă sau
tulburări civile, acțiuni ale persoanelor care nu se află sub controlul Avetta, sau alte cauze
similare.

ABSENȚA GARANȚIILOR
DVS. LUAȚI CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ AVETTA NU FORMULEAZĂ NICIUN
FEL DE GARANȚII SAU DECLARAȚII, NICI EXPRESE, NICI IMPLICITE, NICI LEGALE SAU DE
ALT TIP, IAR ÎN MĂSURĂ MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ NEGĂM ÎN MOD
EXPRES TOATE GARANȚIILE IMPLICITE, PRECUM ȘI GARANȚIILE ȘI DECLARAȚIILE
IMPUSE DE LEGE, INCLUSIV CELE PRIVITOARE LA VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU
UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR, CARACTERUL CORECT ȘI
COMPLET, CORESPONDENȚA CU DESCRIEREA, PRECUM ȘI ORICE GARANȚIE SAU
DECLARAȚIE CARE DECURGE DIN TRANZACȚIONARE, UTILIZARE SAU UZANȚE
COMERCIALE. TOATE SERVICIILE FURNIZATE DE AVETTA ÎN TEMEIUL ACESTUI
CONTRACT SUNT EXECUTATE ȘI FURNIZATE AȘA CUM SUNT ȘI ÎN FUNCȚIE DE
DISPONIBILITATE, INDIFERENT DE ORICE GARANȚIE.
De asemenea, Dvs. luați cunoștință și sunteți de acord că utilizarea de către Dvs. a Serviciilor
Avetta și/sau a Site-ului nu garantează acceptarea lucrărilor din partea Dvs. sau a oricărui Client
al Avetta. Dvs. sunteți unicul responsabil pentru interacțiunile dvs. cu alți membri ai Rețelei
Avetta. Avetta nu are nicio răspundere, și prin prezentul neagă orice responsabilitate sau
răspundere cu privire la interacțiunile sau disputele dintre Dvs. și oricare alți Clienți sau Furnizori
Avetta.

NOTIFICĂRI, PERMISIUNI ȘI APROBĂRI
Toate notificările, permisiunile și aprobările referitoare la prezentul document vor fi comunicate în
scris și se va considera că au fost transmise: (i) la momentul livrării în persoană, (ii) a doua zi
lucrătoare după expedierea prin poștă, (iii) a doua zi lucrătoare după transmisia fax confirmată
sau (iv) în aceeași zi lucrătoare în care a fost transmis e-mailul. Adresa noastră pentru aceste
comunicări este: Avetta, LLC, 17671 Cowan, Suite 125, Irvine, California 92614, pentru:
Departamentul juridic. Adresele Dvs. pentru aceste comunicări vor fi cele furnizate de Dvs. în
profilul Dvs.

DREPTUL APLICABIL ȘI COMPETENȚA TERITORIALĂ
Noi și Dvs. convenim că acest Contract va fi reglementat exclusiv de legislația din California și de
legislația federală prevalentă a Statelor Unite, indiferent de alegerea legii sau de prevederile
referitoare la norma conflictuală din orice altă jurisdicție. Este exclusă Convenția Națiunilor Unite
asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. DVS. RENUNȚAȚI ÎN MOD EXPRES
LA ORICE DREPT DE A INVOCA SAU DE A PRETINDE APLICAREA ORICĂREI ALTE LEGI ÎN
ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, NEEXECUTAREA, ÎNCETAREA SAU EXPIRAREA
CONTRACTULUI DE FAȚĂ. Cu aplicarea prevederilor de mai jos referitoare la Acordul de
arbitraj, Noi și Dvs. convenim că toate litigiile, acțiunile în instanță, pretențiile sau cererile de
chemare în judecată care decurg din sau în legătură cu acest Contract sau cu Serviciile Avetta
vor fi de competența materială și teritorială exclusivă a instanțelor statale și federale din Comitatul
Orange, California.
ÎN EVENTUALITATEA UNEI DISPUTE ÎNTRE DVS. ȘI AVETTA, CARE DECURGE DIN SAU ÎN
LEGĂTURĂ CU ACEST SITE SAU CU SERVICIILE AVETTA, CU EXCEPȚIA INTERDICȚIILOR
PREVĂZUTE DE LEGE, DVS. SAU AVETTA PUTEȚI ALEGE SĂ SOLUȚIONAȚI DISPUTA
PRIN ARBITRAJ CU TITLU EXECUTORIU, CONFORM DESCRIERII DE MAI JOS, ÎN LOC DE
A APELA LA INSTANȚĂ. ORICE PRETENȚIE (CU EXCEPȚIA PRETENȚIILOR CARE
CONTESTĂ VALABILITATEA SAU APLICABILITATEA ACESTUI ACORD PRIVIND
ARBITRAJUL, INCLUSIV RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ) POATE FI
SOLUȚIONATĂ PRIN ARBITRAJ CU TITLU EXECUTORIU, LA SOLICITAREA ORICĂREIA
DINTRE PĂRȚI. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ CĂ, DACĂ DVS. OPTAȚI SAU NOI OPTĂM
PENTRU ARBITRAJ, NICI UNA DINTRE PĂRȚI NU VA AVEA DREPTUL DE A SE ADRESA
INSTANȚEI PENTRU PRETENȚIA RESPECTIVĂ SAU DE A RECURGE LA PROCESUL CU
JURIU. DREPTURILE DE DIVULGARE ȘI APEL SUNT, DE ASEMENEA, LIMITATE ÎN CAZUL
ARBITRAJULUI.

Renunțare la acțiunea colectivă
CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PERMISE DE LEGE, ARBITRAJUL ARE CARACTER
INDIVIDUAL. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ CĂ NICI DVS. NU PUTEȚI, NICI NOI NU PUTEM
PARTICIPA LA ACȚIUNI ARBITRALE COLECTIVE ALE ALTOR UTILIZATORI SAU ÎMPOTRIVA
ACESTORA, RESPECTIV CĂ NU PUTEȚI ȘI NU PUTEM ACȚIONA ÎN INSTANȚĂ SAU ÎN
ARBITRAJ PENTRU NICIO PRETENȚIE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT SAU MEMBRU AL
UNUI GRUP SAU CA AVOCAT CARE ACȚIONEAZĂ ÎN INTERES PUBLIC.
Doar instanța, nu arbitrul, va stabili valabilitatea și efectul renunțării la acțiunea colectivă. Chiar
dacă toate părțile au convenit să se adreseze instanței pentru un litigiu, Dvs. puteți alege sau Noi
putem alege arbitrajul pentru orice pretenție ridicată de o nouă parte sau pentru noile pretenții
ridicate ulterior în cadrul procesului.

Legile și actele normative aplicabile
Această clauză compromisorie este reglementată prin legea federală privind arbitrajul (Federal
Arbitration Act, FAA). Arbitrajul trebuie să se desfășoare exclusiv în cadrul Asociației Americane
pentru Arbitraj (American Arbitration Association, AAA) sau al Judicial Arbitration and Mediation
Services (JAMS). Regulile arbitrajului vor fi cele prevăzute în acest acord privind arbitrajul,
precum și procedurile organizației arbitrale alese, dar regulile prevăzute în acest acord privind
arbitrajul vor prevala dacă există neconcordanțe între acord și procedurile organizației. Dacă
procedurile organizației se modifică după depunerea cererii de arbitraj, se vor aplica procedurile
care erau în vigoare la data depunerii cererii.

Onorarii și costuri
Fiecare parte își va plăti integral toate cheltuielile de judecată sau de arbitraj referitoare la acest
contract, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților, taxele de înregistrare a actelor, cheltuielile
pentru proceduri și deplasări. Părțile vor suporta în mod egal plata pentru onorariul și cheltuielile
arbitrului, precum și costul spațiilor terțe utilizate pentru audierile din cadrul arbitrajului.

Audieri și decizii
Audierile pentru arbitraj vor avea loc în Comitatul Orange, California, S.U.A. Va fi desemnat un
arbitru unic. Obligațiile arbitrului: (i) de a respecta în întregime dreptul material, cu excepția
cazului în care prevederile acestuia sunt contrazise de FAA; (ii) de a respecta prescrierile
aplicabile; (iii) de a respecta obligațiile de confidențialitate întemeiate; și (iv) de a formula o
decizie în scris în care să precizeze motivele deciziei.
Decizia arbitrului va fi definitivă și executorie, cu excepția eventualelor revizuiri permise de FAA.
Totuși, dacă disputa vizează într-adevăr un prejudiciu de peste 100 000 USD, fie Dvs. puteți
alege, fie Noi putem alege să facem apel la un nou complet format din trei arbitri. Completul de
apel are totală libertate de a accepta sau a respinge decizia originală sau orice porțiune a
acesteia. Apelul trebuie înaintat la organizația arbitrală în termen de maximum 30 de zile de la
pronunțarea deciziei originale. Apelantul va achita toate cheltuielile de apel, cu excepția cazului în
care completul arbitral stabilește altceva în decizia sa. Orice decizie arbitrală poate fi pusă în
executare (la fel ca o decizie a instanței) de orice instanță competentă.

Alți beneficiari ai acestei clauze
În plus față de Dvs. și Avetta, drepturile și obligațiile descrise în această clauză compromisorie
vizează toate filialele Noastre, funcționarii, directorii și angajații noștri și ai filialelor; orice pârât terț
vizat de această clauză compromisorie; și toți deținătorii de conturi comune și utilizatorii autorizați
ai contului (conturilor) Dvs.
Valabilitatea acestei clauze
Această clauză compromisorie va rămâne valabilă: (i) după închiderea contului Dvs.; (ii) după
plata voluntară a Contului Dvs. sau a oricărei porțiuni a acestuia; (iii) după orice procedură legală
de colectare a banilor datorați de Dvs.; și (iv) după falimentul Dvs., dacă este cazul.

PREVEDERI DIVERSE
Dvs. și Noi suntem contractanți independenți unul de celălalt. Acest Contract nu dă naștere
niciunei relații de parteneriat, franciză, societate mixtă, mandat, fiducie sau relație de muncă între
noi. Dvs. nu puteți cesiona drepturile sau delega obligațiile contractuale care vă revin, fără a avea
acordul prealabil în scris al Avetta. Avetta își poate cesiona drepturile contractuale, inclusiv, fără
limitare, în ceea ce privește vânzarea Avetta, indiferent dacă se realizează prin fuziune, vânzare
de active, vânzare de părți sociale sau în alt mod. În plus, Avetta își poate îndeplini toate
obligațiile sau o parte dintre acestea prin intermediul unui afiliat sau al unui contractant terț. Toate
clauzele acestui Contract care, prin natura lor, au scopul de a rămâne valabile după încetarea
sau expirarea Contractului vor continua să producă efecte, inclusiv, fără limitare, obligațiile Dvs.
de a Ne despăgubi, limitările răspunderii Noastre, obligațiile de confidențialitate din acest
document și clauzele referitoare la dreptul aplicabil și competența teritorială; toate acestea vor
rămâne în vigoare după încetarea abonamentului Dvs. Părțile au solicitat în mod expres ca acest
Contract și toată documentația aferentă să fie redactate în limba engleză. Părțile au solicitat în
mod expres ca acest Contract și toată documentația aferentă să fie redactate în limba engleză.
Textul în limba engleză va prevala în toate privințele, indiferent de eventualele traduceri ale

acestui text cerute prin legea sau reglementările din altă țară. Titlurile sau subtitlurile utilizate în
acest Contract au strict rolul de a facilita orientarea în text și nu vor servi la interpretarea nici unei
clauze. Acest Contract constituie întreaga înțelegere dintre Dvs. și Noi cu privire la Serviciile
Avetta și Site-ul Avetta și anulează toate înțelegerile, propunerile și declarațiile anterioare și
concomitente, formulate în scris sau verbal, cu privire la obiectul Contractului. Orice clauză a
acestui Contract care este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, fie integral, fie parțial, va fi
eliminată din acest Contract în măsura în care este nulă, ilegală sau inaplicabilă, iar celelalte
clauze vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte. Acest Contract nu va fi
interpretat astfel încât să defavorizeze o parte, indiferent de care parte a contribuit mai mult la
întocmirea acestuia.

PREVEDERI SUPLIMENTARE
Prevederile acestui Contract sunt aplicabile pentru toți utilizatorii Site-ului și ai Serviciilor Avetta.
Totuși, pentru a reglementa corect condițiile suplimentare ale utilizării de către Dvs. a Site-ului și
a Serviciilor Avetta, prezentăm mai jos linkuri către condițiile suplimentare, care sunt încorporate
în acest Contract prin această referință.
TITLUL DOCUMENTULUI ATAȘAT

DOCUMENT ATAȘAT/LINK

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DOCUMENT ATAȘAT NR. 1

POLITICA DE RETURNARE A BANILOR

DOCUMENT ATAȘAT NR. 2

DOCUMENT ATAȘAT NR. 1
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
(a se vedea documentul separat în linkul de mai jos)

Politica de confidențialitate a Avetta, LLC poate fi consultată la
https://organizer.avetta.com/About.action

DOCUMENT ATAȘAT NR. 2
POLITICA DE RETURNARE A BANILOR ȘI DE REÎNNOIRE
Furnizorul are dreptul la returnarea întregii sume numai în cazul în care de pe cardul de credit al
Furnizorului a fost retrasă din greșeală suma de două ori sau s-a produs altă eroare. De exemplu,
Furnizorul va avea dreptul de a solicita returnarea întregii sume dacă Furnizorul achită de două
ori costul aceluiași abonament, sau dacă Furnizorul plătește abonamentul o dată cu cardul de
credit și încă o dată cu un cec pentru Avetta.
Furnizorul are dreptul la returnarea parțială a sumei dacă Furnizorul decide în termen de 7 zile de
la înregistrare că s-a înregistrat din greșeală, și contactează Avetta în termen de 7 zile.
Returnarea parțială înseamnă strict returnarea taxei de membru. Taxa de activare nu va fi
returnată, indiferent de motiv. Taxa anuală de membru poate fi returnată dacă și numai dacă
Avetta nu a început un Audit și Furnizorul a contactat Avetta în termen de 30 de zile de la
înregistrare. Auditurile începute și care exclud returnarea sunt următoarele: Auditul de actualizare
anuală, Verificarea PQF, InsureGUARD™, Auditul manualelor, Auditul implementării sau orice alt
audit solicitat de Client.
Nu se oferă nicio returnare a banilor după achitarea taxei de reînnoire. Este responsabilitatea
Furnizorului să contacteze Avetta și să solicite dezactivarea calității de membru cu 30 de zile
înainte de Data acceptării ca membru (precizată în pagina de Editare cont), în cazul în care
Furnizorul nu își reînnoiește contul.
Este responsabilitatea contractantului să se asigure că persoana de contact are o adresă de email valabilă.
Returnările parțiale vor fi efectuate prin metoda utilizată de Furnizor pentru a plăti. De exemplu,
dacă Furnizorul a plătit cu cardul de credit, suma returnată (dacă este cazul) va fi returnată pe
același card de credit.
Conform descrierii din secțiunea „SERVICIILE AVETTA” din Condițiile de serviciu:
•

Contul dvs. va fi reînnoit automat o dată la 12 luni, dacă Dvs. nu ne sunați pentru a vă
anula contul cu 30 de zile înainte de data reînnoirii. Dacă un operator solicită trecerea la
o categorie superioară, utilizatorul Dvs. primar va fi anunțat imediat prin e-mail. Factura
va fi întocmită la trei zile după trecerea la o categorie superioară, iar modificarea va fi
efectuată după 7 zile. În cazul în care contul dvs. este dezactivat și reactivat ulterior, vi se
va percepe Taxa de activare standard din momentul respectiv.

Conform descrierii din secțiunea „CONȚINUTUL UTILIZATORULUI APARȚINÂND
FURNIZORULUI ȘI LISTELE FURNIZORULUI” din Condițiile de serviciu:
•

•

Dacă un Client vă selectează pentru trecerea la o categorie superioară prin faptul
că vă include în Lista furnizorilor aprobați, utilizatorul Dvs. primar va fi anunțat
imediat prin e-mail. Factura va fi întocmită la trei zile după trecerea la o categorie
superioară, iar modificarea va fi efectuată după 7 zile.
Dacă un Client anunță Avetta că Dvs. faceți parte din Lista furnizorilor aprobați a
Clientului respectiv, utilizatorul Dvs. primar va fi anunțat imediat prin e-mail.
Factura va fi întocmită la trei zile după trecerea la o categorie superioară, iar
modificarea va fi efectuată după 7 zile.

Tarifele noastre anuale pot fi consultate pe pagina cu facilități, pe care o veți putea consulta
înainte de a finaliza înregistrarea.

