TERMENI ȘI CONDIȚII
Accesarea și utilizarea website-ului www.englezaintensiv.ro presupune
acordul dumneavoastră, ca Utilizator, în legătură cu următorii Termeni și Condiții de
utilizarea acestui website. Vă rugăm să citiți cu atenție și, în cazul în care nu sunteți
de acord cu aceștia, să renunțați la utilizarea lui. Website-ul www.englezaintensiv.ro
este deținut de Gheorghe D Mariana Persoană Fizică Autorizată, CIF 19318693,
Înreg. la Reg. Com. cu Nr. F23/02/2006, cu domiciliul în Buftea, Ilfov, România,
prin urmare cade sub incidența legilor românești. Mai jos, ne vom referi la această
persoană ca Proprietarul website-ului www.englezaintensiv.ro. Ne vom referi la
persoana care accesează website-ul ca Utilizator sau Vizitator. Proprietarul websiteului www.englezaintensiv.ro deține toate drepturile de proprietate intelectuală
asupra tuturor materialelor și articolelor prezentate pe acest site, cu următoarele
excepții:
-

Elemente grafice (imagini) folosite la realizarea materialelor, care sunt oferite
de creatorii lor cu licență Domeniul Public;

-

Teste de evaluare și modele de teste propuse de instituțiile de învățământ care
au organizat și organizează Testul de limba engleză pentru admiterea în clasa
a V-a cu program intensiv, caz în care ne obligăm să includem un link
spre pagina web a autorilor, în toate paginile care le conțin.
DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Continutul acestui website va este oferit GRATUIT în scop didactic sau

pentru uzul dvs. Personal (al Utilizatorului), cu scop informațional, și nu poate fi
copiat, reprodus, utilizat, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat, sau folosit în
orice alte scopuri COMERCIALE fără a obține în prealabil un consimțământ scris al
titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.
Materialele încărcate pe acest site reprezintă o colecție de teste de evaluare, fie
preluate de pe site-urile instituțiilor de învățământ unde au fost făcute publice (caz în
care este inclus un link spre pagina web sursă a documentului), fie creații proprii ale
www.englezaintensiv.ro.
Proprietarul site-ului www.englezaintensiv.ro își rezervă dreptul de a acționa
în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de
mai sus.
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