Termeni și Condiții

Vă mulțumim pentru accesarea website-ului https://www.yourdecision.ro (denumit în cele ce
urmează site-ul). Acest site este sub controlul și este operat de catre Philip Morris Trading
S.R.L., Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 83-105, Clădirea A, Otopeni, România.
Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului și a întregului său conținut aparțin în
totalitate Philip Morris Trading S.R.L. (denumită în continuare „Philip Morris”). Site-ul este
protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.
Acest site, împreună cu toate informațiile și serviciile disponibile, este adresat utilizatorilor.
Accesul acestora în site este condiționat de acceptarea tuturor Termenilor și Condițiilor
declarate aici. Continuarea utilizării acestui site constituie un acord din partea utilizatorilor
referitor la acești Termeni și Condiții.
Datele și informațiile prezentate pe acest site sunt puse la dispoziție exclusiv în scop informativ
și de participare. Nicio informație de pe acest site nu trebuie considerată ca o ofertă de vânzare
sau o solicitare de cumpărare a vreunui produs al Philip Morris.
Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect
etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri de la pozele și descrierile
prezentate pe site.
Scopul site-ului
Site-ul este adresat exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani, fumătoare, cu cetățenie română,
domiciliate în România și rezidenților în România care îndeplinesc aceleași cerințe de vârstă şi
care au statut de fumători.
Nu au dreptul de a se înregistra pe acest site și nici nu au dreptul de a participa la această
Campanie promoțională angajații societăților Philip Morris Trading S.R.L., Philip Morris
Romania S.R.L. sau angajații companiilor organizatoare implicate în desfășurarea acesteia și
nici angajații celorlalte entități legale implicate în această acţiune (inclusiv reprezentanții
Organizatorului din cadrul acestei Campanii promoționale sau reprezentanții magazinelor în
care sunt comercializate pachetele de țigarete, parte din Campanie), precum şi niciunul dintre
membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).
Toate informațiile referitoare la Campania promoțională sunt incluse în Regulamentul oficial
al Campaniei promoționale ce va fi publicat pe acest site, la secțiunea
„Regulament”.
Actualizarea acestor Termeni și Conditii
Philip Morris își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile acestui site fără notificare
prealabilă, orice modificare, producând efecte începând cu momentul afișării pe site. Pentru a
accesa site-ul veti citi și agrea cea mai recentă versiune a acestora.
Accesare Site

Site-ul se adresează persoanelor adulte fumătoare, cetățeni români cu domiciliul sau reședința
în România și rezidenți în România care îndeplinesc aceleași cerințe de vârstă şi care au statut
de fumători.
Drepturile si obligațiile Dumneavoastră
Cei ce accesează site-ul au următoarele drepturi:
•
•
•

utilizarea facilităților pentru care a fost creat site-ul – participare la Campania
promoțională și introducere coduri în Campania promoțională;
explorarea conținutului informativ;
reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu indicarea
sursei;

•

copierea sau tipărirea unor materiale în scop personal, fără comercializarea acestora.
Datele și informațiile sunt prezentate în site numai cu scop informativ.
Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul
site, precum și realizarea de link-uri fără acordul prealabil al Philip Morris Trading
S.R.L, îi conferă acestuia dreptul să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa
instanțelor competente pentru sancționarea acestor fapte.

Contact
Pentru mai multe detalii legate de acest site, vă rugăm să apelați numărul 021.308.83.88 (tarif
normal), de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în perioada 23 august 2021 – 31
octombrie 2021 (inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale). Tot la acest număr puteți suna dacă
doriți să vă dezabonați din baza de date a Philip Morris.
Prevederi finale
Philip Morris poate face publice date statistice, neindividualizate despre acest site, cum ar fi
numărul vizitatorilor, frecvența de vizitare etc. Philip Morris poate dezvălui date cu caracter
statistic, neindividualizat către terțe părți în scopuri generale de marketing sau demografice.
Sunteți de acord în mod voluntar cu Termenii și Conditiile acestui site și cu furnizarea de date
personale.
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul https://www.yourdecision.ro!

