
 
Clauze şi condiţii Vodafone Cloud 

 
1. Prezentul Acord între dumneavoastră şi Vodafone Romania ("Vodafone") reglementează 

utilizarea de către dumneavoastră a produsului, software-ului, serviciilor şi  website-urilor 

Vodafone Cloud  ("Serviciul"). Prin a utiliza acest Serviciu, sunteţi de acord să respectaţi 

prezentele Clauze. 

2. Vodafone Cloud permite utilizatorilor înregistraţi să-şi creeze un cont care le dă posibilitatea de a 

salva conţinut şi de a-l accesa de pe mai multe dispozitive. Contul dumneavoastră are alocată o 

capacitate de stocare de 5GB. Puteţi beneficia de capacitate suplimentară de stocare, contra 

cost. 

3. Utilizarea serviciului necesită dispozitive compatibile, un abonament de date mobile activ, acces 

la Internet şi software specializat (contra unei taxe); este posibil ca serviciul să presupună 

actualizări ocazionale şi să fie afectat de factorii susmenţionaţi. 

4. Serviciile Vodafone sunt pasibile să sufere modificări, pe măsură ce Vodafone dezvoltă şi adăugă 

noi funcţionalităţi. Vodafone are dreptul de a opri, suspenda sau modifica acest Serviciu, în orice 

moment, fără notificare prealabilă. Vodafone are, de asemenea, dreptul de a elimina conţinut 

din Serviciu, la libera sa alegere. 

5. Vodafone se obligă să furnizeze Serviciul cu priceperea şi grija cuvenite, dar nu garantează  

conţinutul pe care îl stocaţi sau îl accesaţi prin intermediul Serviciului împotriva daunelor, 

coruperii, pierderii sau distrugerii neintenţionate, sau împotriva eliminării conţinutului în 

conformitate cu termenii prezentului Acord. Vodafone nu îşi asumă responsabilitatea sau 

răspunderea, în cazul apariţiei unui astfel de incident. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru 

păstrarea copiilor de rezervă adecvate şi pentru protejarea integrităţii conţinutului încărcat. 

6. Vodafone nu îşi revendică niciun drept de proprietate asupra materialelor şi/sau conţinutului pe 

care îl transmiteţi sau îl puneţi la dispoziţie prin acest Serviciu. Cu toate acestea, prin utilizarea 

Serviciului, sunteţi de acord şi acceptaţi faptul că Vodafone poate culege, utiliza, transmite, 

prelucra şi păstra informaţii legate de contul dumneavoastră şi de dispozitivele dumneavoastră 

înregistrate, cu scopul de a vă furniza Serviciul şi orice alte funcţiuni ale acestuia. 

7. Sunteţi de acord să utilizaţi Serviciul numai în scopurile permise de prezentul Acord şi de legile 

sau normele în materie. Conţinutul explicit sau ilegal poate fi semnalizat de către oricare dintre 

utilizatorii Serviciului Vodafone Cloud, care primeşte conţinutul respectiv. Orice astfel de  

conţinut descoperit în contul dumneavoastră va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente. Ne 

rezervăm dreptul de a proceda astfel, fără să vă notificăm în prealabil. 

8. Sunteţi responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizaţi pentru a accesa acest serviciu şi  

pentru orice activitate desfăşurată pe contul dumneavoastră, indiferent dacă aţi autorizat-o sau 

nu. Trebuie să raportaţi imediat Vodafone orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră 

Sunteţi de acord că, dacă doriţi să vă protejaţi transmiterea de date sau de fişiere către 

Vodafone Cloud, este responsabilitatea dumneavoastră de a utiliza o conexiune sigură, criptată, 

pentru comunicaţia cu Serviciile. 

9. Vodafone rezervă dreptul de a suspenda, de a ataşa o restricţie tip “read-only”, de a arhiva sau  

de a dezactiva Contul oricărui utilizator, în orice moment, cu sau fără motiv şi cu sau fără 

notificare. Motivele pentru luarea unei astfel de măsuri includ: (a) încălcări ale prezentului Acord 



sau ale oricăror alte politici sau instrucţiuni create pentru acest Serviciu; (b) cererea 

dumneavoastră de anulare sau de reziliere a contului dumneavoastră; (c) o cerere şi/sau un 

ordin emisă/emis de către organele legii, organe judiciare sau de către orice altă autoritate a 

statului; (d) aspecte sau probleme tehnice sau de securitate neprevăzute; (e) implicarea 

dumneavoastră în activităţi frauduloase sau ilegale; sau (f) neplata taxelor pe care le datoraţi în 

legătură cu Serviciul. 

10. În plus, Vodafone poate dezactiva contul dumneavoastră printr-o notificare prealabilă trimisă 

prin e-mail la adresa asociată Contului dumneavoastră, dacă : (a) vă deconectaţi sau sunteţi 

deconectat de la sau vi se blochează accesul la reţeaua Vodafone (b) solicitaţi Vodafone să vă 

închidă Contul Cloud, sau (c) sunteţi un utilizator al Cartelei Vodafone şi încheiaţi un contract de 

abonament pentru o capacitate de stocare mai mare, dar nu aveţi credit suficient în cont, pentru 

a acoperi taxa de abonament lunară. Procesul de dezactivare este următorul: timp de 30 de zile 

contul dumneavoastră va fi trecut în regim “read-only”. Contul dumneavoastră rămâne activ şi 

va putea fi accesat în mod normal, pentru a vizualiza/muta/şterge/edita/descărca orice conținut 

existent, dar nu va mai exista nicio posibilitate de a încărca conţinut nou. Veţi primi un mesaj la 

adresa dumneavoastră implicită, prin care veţi fi informat cu privire la intrarea contului 

dumneavoastră în regim “read-only”, mesaj care va conţine şi instrucţiuni privind modul de 

reactivare a contului. După o luna de zile contul dumneavoastră va trece în regim arhivat, pentru 

încă doua luni de zile. În perioada în care contul dumneavoastră este arhivat, conţinutul 

dumneavoastră se păstrează, dar va putea fi accesat numai cu condiţia de a contacta serviciul 

de Relatii cu Clientii şi de a cere reactivarea contului. Veţi primi un mesaj la adresa 

dumneavoastră de cont implicită, prin care veţi fi informat de intrarea în regim de arhivare a 

contului dumneavoastră,  mesaj care va conţine şi instrucţiuni privind modul de reactivare a 

contului. La sfârşitul perioadei de arhivare, conţinutul va fi şters definitiv şi în totalitate de pe 

serverele noastre.  

11.  Orice restricţie “read-only”, arhivare sau dezactivare se face de către Vodafone, la latitudinea sa 

absolută, şi Vodafone îşi declină orice răspundere faţă de dumneavoastră sau faţă de terţe părţi, 

pentru orice daună care ar putea rezulta sau decurge din astfel de situaţii. 

12. Taxele pe care le-aţi achitat înainte de dezactivarea Contului dumneavoastră nu se rambursează, 

iar dezactivarea contului dumneavoastră nu vă scuteşte de obligaţia de a achita orice alte taxe 

acumulate şi datorate. 

13. Nicio clauză din prezentul Acord nu vă conferă niciun fel de drept, titlu, licenţă sau alte drepturi 

similare, utilizate de dumneavoastră în legătură cu Serviciul. 

14. Nu aveţi dreptul de a reproduce, copia, multiplica, vinde, revinde, închiria sau comercializa 

Serviciul (sau orice parte a acestuia) în niciun alt scop. 

15. Ne rezervam dreptul de a modifica, din când în când, prezentele Clauze, şi ne obligăm să afişăm 

de fiecare dată cea mai recentă versiune a Clauzelor pe website-ul nostru. În cazul unor 

modificări substanţiale, Vodafone vă poate trimite un mesaj de notificare, în acest sens, la 

adresa principală asociată contului dumneavoastră. Este responsabilitatea dumneavoastră să 

verificaţi website-ul nostru şi/sau adresa dumneavoastră de e-mail principală, pentru a lua act 

de orice astfel de anunţuri. Prin continuarea accesării sau a utilizării acest Serviciu, după data la 

care revizuirile intră în vigoare,  sunteţi implicit de acord să respectaţi Clauzele în versiunea lor 

revizuită. 

 


