Termeni şi Condiţii
Prin încărcarea Conţinutului pe Platforma „Monumente Uitate” („Platforma”) vă daţi acordul
cu privire la următorii Termeni şi Condiţii:
I. Definiţii:
1. „Operatorul Platformei” este Asociaţia ARCHÉ, cu sediul în Bucureşti, str. Dezrobirii,
nr. 12, bl. 23, ap. 51, sector 6, cod fiscal 29791795.
2. Prin „Contribuitor” se înţelege persoana care încarcă un anumit Conţinut pe Platforma
„Monumente Uitate”.
3. Prin „Conţinut” se înţelege, dar fără a se limita la: fotografii ale clădirilor eligibile,
informaţii şi date privind istoricul construcţiei şi al familiilor nobiliare, link-uri cu
informaţii suplimentare etc.
II. Condiţii de utilizare:
1. Platforma „Monumente Uitate” este un spaţiu online pus la dispoziţia publicului interesat
de cunoaşterea şi promovarea vechilor reşedinţe nobiliare din România, în scopul creării
şi extinderii celei mai complexe baze de date cu privire la acestea.
2. Platforma „Monumente Uitate” este pusă la dispoziţia publicului cu titlu gratuit, iar orice
Conţinut încărcat pe Platformă va fi pus la dispoziţie de către Contribuitor cu titlu gratuit.
3. Contribuitorul îşi asumă răspunderea pentru întregul conţinut publicat de el pe Platformă,
Operatorul Platformei neputând fi făcut responsabil pentru încălcări de drepturi
decurgând din încărcarea Conţinutului de către Contribuitor.
4. Contribuitorul declară şi garantează că are dreptul de a publica Conţinutul;
5. Pentru publicarea Conţinutului ce poate face obiect al legii drepturilor de autor (ex.
fotografii), Contribuitorul declară şi garantează că este autorul operei, că este deţinător al
drepturilor de autor asupra acesteia sau că opera se află în domeniul public.
6. Contribuitorul va pune la dispoziţie Conţinutul sub licenţa Creative Commons (CC BYSA 3.0). Orice material poate fi preluat liber şi distribuit ca atare, doar cu precizarea
sursei (autor, titlul articolului și link către articolul original), atât în scop necomercial, cât
şi comercial.
Textul integral al licenţei: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
7. Operatorul Platformei va putea utiliza Conţinutul încărcat şi în alte proiecte ale sale, în
condiţiile licenţei menţionate mai sus.
8. Cu excepţia licenţelor menţionate mai sus, nu se stabilesc alte raporturi contratuale între
Operatorul Platformei şi Contribuitor.
9. Operatorul Platformei face toate eforturile pentru menţinerea şi îmbunătăţirea bazei de
date. Cu toate acestea, având în vedere că proiectul „Monumente Uitate” este un proiect
voluntar, făcut public benevol de către Operatorul Platformei, acesta nu poate fi tras la
răspundere pentru nici un fel de întreruperi ori disfuncţionalităţi în funcţionarea

Platformei. Operatorul Platformei îşi rezervă dreptul de a putea decide oricând încetarea
funcţionării Platformei.
10. Operatorul Platformei nu va face publice datele cu caracter personal al Contribuitorilor şi
respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal din România şi din
Uniunea Europeană.

