
Magazinul online www.fitmall.ro denumit in continuare FITMALL este administrat

de Fitnessmall SRL, cu sediul social in Sat Fundeni, Com. Dobroesti, Str. Parului, Nr.1c, Et.1,

Ap.9, Ilfov, România, persoana juridica romana inregistrata la Oficiul Registrului Comertului

sub nr. J23/3089/11.07.2019, avand codul de inregistrare fiscala 41388261, contact:

contact@fitmall.ro, telefon: +40 768318826

Prezentul document denumit in continuare “Termenii si Conditiile Programului” stabileste

termenii si conditiile Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”

prin prin intermediul magazinului online. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Programului,

sunteti, de asemenea, de acord cu Politica de confidentialitate, precum si cu toate celelalte

informatii mentionate in cuprinsul prezentului document.

Fitnessmall SRL isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment Termenii si Conditiile

Programului. Orice modificari aduse Termenilor si Conditiilor Programului vor intra in vigoare

numai pentru comenzile noi, inregistrate dupa publicarea modificarilor respective pe acest site

web. Astfel, va rugam sa cititi Termenii si Conditiile Programului, inainte de fiecare comanda,

pentru ca este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita.

DEFINITII

Client este orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani, care a acceptat Termenii si

Conditiile Programului, care foloseste site-ul www.fitmall.ro, incluzand accesul, navigarea sau

crearea unui cont pe site, care detine un cont Facebook si care a lansat o Comanda prin

intermediul Magazinului, iar Comanda a fost confirmata de catre Fitnessmall SRL;

Comanda este o forma de comunicare electronica ce intervine intre Client si Fitnessmall SRL,

prin care Clientul solicita transmiterea Programului ”Body by Miha Challenge – Summer

Edition – Sport & Diet”, si este de acord sa il primeasca si sa il plateasca in conditiile prevazute

in acesti Termeni si Conditii;

Contract reprezinta Termenii si Conditiile Programului impreuna cu Comanda, confirmata de

catre Fitnessmall SRL printr-un e-mail;

1. CONSIDERATII GENERALE

Nu este permisa utilizarea acestui web site in scopul introducerii in mod deliberat de virusi sau

orice alt program sau material care poate fi tehnic daunator sau distructiv. Sunt interzise



incercarile de acces neautorizat la acest web site, la serverul pe care este gazduit acesta sau la

orice alt server, calculator sau baza de date in legatura cu acest site web. Prin acceptarea

Termenilor si Conditiilor Programului va angajati sa nu atacati acest site web prin intermediul

unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuita a serviciului.

Nerespectarea dispozitiilor din prezenta clauza va fi raportata autoritatilor competente in

vederea aplicarii sanctiunilor legale si va determina suspendarea imediata a dreptului de a

utiliza acest site web.

Desi depunem toate eforturile pentru a asigura o navigare sigura pe pagina sa web, nu putem

garanta ca site-ul, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile trimise nu contin erori,

omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau alte

componente informatice cu caracter potential daunator, caderi de linie sau orice alti factori

similari. Va rugam sa aveti in vedere ca folositi site-ul pe riscul propriu, Fitnessmall SRL nefiind

in niciun fel responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau

accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site. Astfel, este in

avantajul dumneavoastra sa va asigurati ca aveti instalate sisteme adecvate de aparare, menite

sa va protejeze dispozitivul de virusi si/sau orice alt continut daunator.

Comunicarea cu personalul FITMALL se poate realiza prin interactiunea telefonica directa cu

acestia sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din site.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre Fitnessmall SRL a Programului ”Body by

Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, ca urmare a generarii unei Comenzi pe

www.fitmall.ro de catre Client, ce va fi confirmata de catre personalul de vanzari al companiei

noastre si a incasarii pretului de catre Fitnessmall SRL.

Programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet” face parte dintr-un

program mai mare, denumit ”Body by Miha Challenge –Summer Edition”, si este conceput ca o

provocare la care Clientul se va inscrie, in vedere obtinerii unui stil de viata sanatos, compusa

dintr-un plan alimentar personalizat si exercitii fizice pe o perioada de 6 saptamani, incepand cu

data de 19.04.2021.

Programul ”Body by Miha Challenge –Summer Edition” se imparte in 2 programe:

http://www.fitmall.ro


- ”Body by Miha Chellenge – Summer Edition – Sport” - compus doar din exercitii fizice.

- ”Boby by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, destinat persoanelor care, pe

langa exercitii fizice, isi doresc si un plan alimentar personalizat.

Prezentul document ”Termenii si Conditiile Programului” se adreseaza programului ”Body by

Miha Challenge - Summer Edition – Sport & Diet ” care presupune:

- Transmiterea pe e-mail a unui plan alimentar personalizat in functie de inaltimea,

greutatea, nivelul de activitate fizica, preferintele alimentare ale Clientului etc. și a unei

liste de retete dietetice.

- Accesul la un grup suport de Facebook si video-uri de exercitii fizice disponibile online pe

grupul de Facebook. In grupul de Facebook vor fi inscrisi toti clientii care participa la

programul ”Body by Miha Chllenge – Summer Edition”, respectiv cei care achizitioneaza

programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport”, si/sau programul

”Boby by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”. In continuare orice

mentiune privind programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition” se va referi

implicit si la programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”.

Programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”, respectiv ”Body by Miha

Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, este conceput pentru a fi urmat pe o

durata de 6 saptamani, incepand cu data de de 19.04.2021, data la care Clientul va fi

inscris pe grupul de Facebook. Cu toate acestea, Clientul va avea acces la grupul de

Facebook si la video-urile incarcate pe acesta pe o perioada de cel putin 6 luni, calculata

incepand cu data inscrierii. Dupa expirarea celor 6 luni, accesul Clientului la grupul de

Facebook poate fi inlaturat oricand, de catre administratorul grupului, la libera sa

alegere, fără a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile sau interventia

instantelor de judecata. Pe cale de exceptie, accesul Clientului la grupul de Facebook

poate fi inlaturat oricand in cazul in care grupul de Facebook va fi dezactivat/interzis din

cauze neimputabile admnistratorului grupului.

In grupul suport de Facebook, Clientul va putea accesa 15 video-uri de exercitii fizice, ce

vor fi incarcate in decursul primelor 6 saptamani. Fitnessmall SRL recomanda ca

exercitiile fizice sa fie efectuate pe o perioada continua de 6 saptamani, de luni pana



vineri, incepand cu data de 19.04.2021. Primele 5 video-uri incarcate pe grup vor fi

aferente primei saptamani de exercitii (de luni pana vineri). Acestea se vor repeta in a

doua saptamana (luni-vineri). Al doilea set de 5 video-uri vor fi aferente celei de-a treia

saptamani (luni-vineri) si se vor repeta in a patra saptamana (luni-vineri). Al treilea set

de 5 video-uri vor fi aferente celei de-a cincea saptamani (luni-vineri) si se vor repeta in

saptamana a sasea (luni-vineri). In plus, incepand cu data de 19.04.2021, pe o perioada

de 6 saptamani, pe grupul de Facebook, Clientul va avea suportul unui instructor de

fitness care il va incuraja si va raspunde intrebarilor sale privind Programul ” Body by

Miha Challenge – Summer Edition”. De asemenea, membrii grupului se pot sustine

reciproc si pot raspunde la intrebarile adresate de ceilalti membri, pot incarca fotografii

cu mesele si rezultatele personale obținute. Incepand cu data de 19.04.2021, pe o

perioada de 6 saptamani Clientul va experimenta provocarea programului ” Body by

Miha Challenge – Summer Edition” impreuna cu un grup de persoane si un instructor de

fitness. In cazul in care Clientul nu va putea incepe Programul ”Body by Miha Challenge

– Summer Edition” incepand cu data de 19.042021 sau va ramane in urma pe perioada

celor 6 saptamani, acesta poate oricand pe perioada in care va avea acces la grupul de

Facebook sa vizualizeze video-urile de exercitii fizice publicate pe grupul de Facebook si

sa urmeze programul dupa cum apreciaza.

Programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”, respectiv ”Body by Miha Challenge –

Summer Edition – Sport & Diet”, este valabil pentru persoanele sanatoase. Cei care sufera de

diverse afectiuni, intolerante ii sfatuim sa ceara acordul medicului. Va recomandam sa consultati

medicul inainte de a începe programul. Acesta ar trebui sa stie care este starea dvs. de sanatate,

istoricul medical si vă va ajuta sa rezolvati eventualele incompatibilitati. De asemenea,

Fitnessmall SRL nu isi poate asuma raspunderea pentru eventuale accidentari sau probleme

medicale survenite in urma practicarii exercitiilor din cadrul programului. Acest program se

urmeaza pe PROPRIA RĂSPUNDERE.  Clientul intelege ca adaptarea corpului difera de la o

persoana la alta si rezultatele pot fi mai rapide sau mai lente in functie de fiecare organism.

Clientul intelege si accepta ca programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”,

respectiv ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, are un continut



informational, iar rezultatele, respectiv respectarea efectiva a programului, a recomandarilor

Fitnessmall SRL si ale instructorului de fitness nu constituie obiectul contractului si nicio

garantie a prezentului contract.

3. PLASAREA COMENZII

Accesul in vederea efectuarii unei comenzi ii este permis oricarui client. Pentru motive

justificate Fitnessmall SRL isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul acelor clienti in cazul

carora se considera ca in baza conduitei sau a activitatii acestuia pe site, actiunile sale ar putea

perturba sau prejudicia in orice fel activitatea Fitnessmall SRL sau a celorlalti client, cu

informarea in prealabil a acestuia a motivelor care au condus la aceasta restrictie.

Prin lansarea unei comenzi pe www.fitmall.ro, clientul este de acord sa fie contactat (telefonic,

prin SMS sau prin e-mail) de catre reprezentantii magazinului nostru online. Dupa finalizarea

comenzii, Clientul va raspunde in scris unor intrebari personale privind greutatea, inaltimea,

varsta, alergiile, masuratorile in diametru in diverse zone ale corpului, activitate fizica,

preferintele alimentare, programul de munca, frecventa meselor zilnice, denumirea contului de

Facebook personal etc. si daca va dori va putea transmite imagini personale. Clientul intelege ca

aceste informatii sunt necesare pentru intocmirea unui plan alimentar adecvat pentru el,

personalizat in functie de raspunsurile si imaginile incarcate, iar furnizarea unor astfel de

informatii false poate duce la un plan alimentar si recomandari neadecvate si ineficiente pentru

atingerea obiectivelor sale si nu poate trage la raspundere in niciun fel Fitnessmall SRL pentru

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.

In momentul plasarii comenzii, clientul este de acord cu termenii si conditiile expusi in acest

document.

Acceptarea comenzii de catre compania noastra se considera finalizata atunci cand exista o

confirmare electronica (e-mail sau SMS) din partea societatii Fitnessmall SRL catre client, fara a

necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma. Nu consideram in niciun

moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui contract. Asadar, contractul intra in

vigoare la confirmarea comenzii de catre compania Fitnessmall SRL.

Prezentele termene si conditii generale de vanzare vor sta la baza contractului astfel incheiat.

4. PRETUL CONTRACTULUI



Pretul Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet” este acela

mentionat pe www.fitmall.ro. Acesta poate fi modificat in orice moment, fara preaviz. Exceptie

fac doar comenzile ce au fost deja confirmate. Modificarile preturilor nu se aplica retroactiv.

In cazul in care Clientul nu poate fi contactat folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat in

timpul procesului de comanda, intr-un termen rezonabil de 3 zile calendaristice, Fitnessmall

SRL va considera comanda anulata si Clientul va fi notificat despre aceasta prin e-mail sau SMS.

Fitnessmall SRL depune toate eforturile pentru ca preturile afisate sa fie corecte. Cu toate

acestea, este posibil sa apara si erori. In cazul in care este descoperita o eroare legata de pretul

Programului deja comandat de catre Client, acesta va fi informat cat mai curand posibil cu

privire la eroarea produsa. In aceste situatii, Clientul va avea optiunea fie de a reconfirma

comanda la pretul corect, fie de a anula comanda.

In cazul in care Clientul decide anularea Comenzii, dupa ce a fost informat cu privire la pretul

corect al Programului, insa anterior acestui moment a achitat deja pretul acestuia, Fitnessmall

SRL va oferi rambursarea diferentei in cel mai scurt timp posibil, dar fara a depasi 10 zile de la

data anularii.

5. TRANSMITEREA PROGRAMULUI ”BODY BY MIHA CHALLENGE – SUMMER EDITION – SPORT

& DIET” CATRE CLIENT

Planul alimentar personalizat, impreuna cu lista de retete dietetice vor fi transmise pe e-mail

Clientului in termen de 2-3 zile lucratoare de la data confirmarii platii.

Accesul la grupul suport Facebook se va face in baza denumirii contului Clientului transmis de

acesta din urma dupa confirmarea comenzii. Inscrierea pe grupul de Facebook se va efectua de

catre administratorul grupului la data de 19.04.2021.

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de transmitere a Programului, Fitnessmall SRL va

anunta clientul cu privire la termenul estimat de finalizare a transmiterii.

In cazul in care Fitnessmall SRL primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea

produselor, aceasta poate refuza onorarea livrarii, fara ca acest lucru sa se considere o incalcare

a contractului sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

Posibilitatea anularii unei comenzi a carei status este „Inregistrata” este disponibila direct in

contul de client, pagina „Contul meu” in sectiunea „Comenzi”.



6. DREPTUL DE RETRAGERE

In conformitate cu prevederile legale, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract,

furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau

personalizate in mod clar, precum si furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un

suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce

acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.

In considerarea celor de mai sus, Clientul intelege si accepta ca obiectul prezentului contract

presupune furnizarea de catre Fitnessmall SRL de produse personalizate, respectiv planul

alimentar personalizat, si continut digital care nu este livrat pe suport material, dandu-si acordul

prealabil expres pentru furnizarea continutului digital si confirmand pe aceasta cale ca a luat

cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere prevazut de lege.

7. METODELE DE PLATA

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare

comanda. Fitnessmall SRL va emite catre client o factura aferenta Programului ”Body by Miha

Challenge - Summer Edition – Sport & Diet”, obligatia clientului fiind sa furnizeze toate

informatiile necesare emiterii facturii conform legislatiei in vigoare.

Platile se fac numai in moneda nationala – leu/lei si se pot efectua prin plata online cu cardul

bancar.

● Plata online cu cardul bancar – se face prin EuPlatesc. EuPlatesc este un procesator de

plati online, iar aceasta metoda de plata este destinata tuturor posesorilor de carduri

emise sub sigla Visa, Mastercard sau Maestro din orice moneda.

Pentru efectuarea platii veti introduce numarul cardului dumneavoastra, data expirarii si

codul CVV2/CVC2 (ultimele trei cifre inscriptionate pe banda de pe verso, ce contine si

semnatura dumneavoastra). Sunt acceptate si carduri emise in alte valute. Plata va avea

loc in RON, in urma conversiei valutare la cursul Visa/Mastercard si cursul valutar al

bancii emitente. In momentul anularii unei comenzi achitate online cu cardul bancar, se

trimite automat e-mail de anulare plata catre procesatorul platii, iar banii vor fi restituiti

in contul dumneavoastra. De regula, acest proces dureaza aproximativ 14 zile

calendaristice. Insa poate dura pana la 45 de zile conform conditiilor bancii emitente a



cardului. Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzactii. FITMALL nu

solicita si nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

● Ordin de Plata: Plata prin Ordin de Plata se face doar in baza facturii proforme emisa de

societatea Fitnessmall SRL, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant

de vanzari.

Pentru plata „online cu Cardul Bancar”, prin “Ordin de plata”, expedierea comenzii se face doar

dupa confirmarea platii.

8. DREPTURI LA PROPRIETATE INTELECTUALA

Continutul site-ului este integral proprietatea Fitnessmall SRL si a furnizorilor sai si este aparat

de Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea

intelectuala si industriala.

Fitnessmall SRL nu da dreptul folosirii materialelor prezente pe www.fitmall.ro in scop comercial

si nu sunt este permisa transmiterea altor pesoane fizice continutul produselor achizitionate.

Niciun Client nu dobandeste, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licenta

de utilizare a vreuneia dintre informatiile de pe site sau vreun drept de proprietate

intelectuala/industriala asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun Client

nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele

disponibile pe site.

Reproducerea, distributia si orice alt tip de utilizare neautorizata a Programului si/sau a

elementelor sale componente sau a informatiei continute SUNT INTERZISE si se pedepsesc

conform legii civile, contraventionale si penale.

Clientul nu are dreptul de a copia, stoca, modifica ori transfera sub alta denumire, in parte ori in

intreg, site-ul, continutul acestuia si/sau a Programului ”Body by Miha Challenge – Summer

Edition”, respectiv ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”.

Exploatarea este libera, sub conditia non-comercializarii si respectarii Termenilor si Conditiilor

Programului ” Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”. Orice forma de

copiere, stocare, modificare, comercializare si/sau transmitere a continutului site-ului și/sau

Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”, respectiv ”Body by Miha Challenge

– Summer Edition – Sport & Diet” este expres interzisa.



Este expres interzisa publicarea prin CD, DVD, alte suporturi magnetice sau de alta natura, a

materialelor publicate pe site sau in continutul Programului ”Body by Miha Challenge –

Summer Edition”, respectiv ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”.

Fitnessmall SRL nu raspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, nascute ori izvorate in

legatura cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea intregului ori a unei parti din

continutul site-ului si/sau a Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”, respectiv

”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet” in orice mediu.

Atunci cand accesati site-ul si/sau Programul ”Body by Miha Challenge” declarati ca sunteti de

acord sa folositi acest serviciu numai in scopuri personale legale. Mai exact va obligati sa:

a) nu modificati, copiati, distribuiti, transmiteti, afisati, publicati, reproduceti, acordati licente,

creati produse derivate, transferati sau vindeti orice fel de informatie sau servicii obtinute de

pe/prin intermediul acestui site web și/sau a Programului ”Body by Miha Challenge – Summer

Edition”, respectiv ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”;

b) nu veti permite/nu veti autoriza vreo terta persoana sa foloseasca site-ul pentru a transmite

sau a receptiona material care contravine oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura

obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare, rasista etc;

c) nu veti desfasura si nu veti permite desfasurarea activitatilor de cracking/hacking sau a

atacurilor de genul negarea serviciului (Denial of Service); utilizatorii care violeaza securitatea

site-ului, a sistemelor sau retelelor serverelor pe care acesta este mentinut pot fi actionati in

instanta, civil si penal;

Prin accesarea si utilizarea acestui site declarati ca sunteti de acord sa exonerati de raspundere

si sa nu actionati Fitnessmal SRL in justitie cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert,

rezultata din utilizarea Site-ului si a Internetului, cat si cu privire la orice pierdere (directa,

indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), cost, actiune, proces, pretentie, stricaciune,

prejudiciu, cheltuiala (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alta raspundere, suferita in vreun fel

ori provocata direct sau indirect de societate ca urmare a incalcarii/ignorarii de catre vizitator a

acestor termeni si conditii.

9. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE



Confidentialitatea informatiilor personale ale clientilor FITMALL este unul dintre aspectele pe

care le tratam cu cea mai mare seriozitate. FITMALL informează Clientul că prelucrează datele

cu caracter personal în conformitate cu legislatia nationala (Legea nr. 190/2018) si europeana

(Regulamentul 2016/679/UE - GDPR, Directiva 2002/58/CE) in vigoare.

FITMALL colecteaza informatii prin intermediul site-ului web www.fitmall.ro, in conformitate cu

legislatia romana care face referire la aceste aspecte. Site-ul plaseaza „cookie-uri” pe

calculatorul vizitatorului, ce sunt utilizate pentru autentificare, adaugarea de produse in cos,

plasarea de comenzi si colectarea de informatii statistice cu privire la utilizarea siteului nostru.

Sunt prelucrate urmatoarele tipuri de Date Personale, numele si prenumele, adresa de e-mail,

date de facturare, datele despre browser/IP/dispozitiv, varsta, greutate, inaltime, dimensiuni

corporale, contul personal de Facebook, imagini ale Clientului și orice alte date personale

furnizate de Client. Aceste date sunt procesate pentru indeplinirea scopului prezentului Contract

si pe durata contractului.

Perioada de stocare a datelor personale prelucrate este limitata la perioada corespondenta

realizarii obiectului Contractului.

Colectarea datelor se face prin:

● Formularul de inregistrare client;

● Formularul de actualizare a informatiilor clientului;

● Formularul de plasare a comenzilor;

● Formularul de contact;

● Formularul de recenzii produse;

● Formularul de abonare newsletter;

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul siteului sunt folosite pentru facilitarea

comunicarii directe si indirecte cu clientii, facturarea produselor comandate de catre

dumneavoastra, oferirea accesului la grupul de Facebook, intocmirea planului alimentar in

functie de caracteristicele Clientului si informarea utilizatorilor cu privire la:

● statusul comenzilor plasate

● livrarea comenzilor

● disponibilitatea de stoc a unuia sau mai multor produse



● oferte/ promotii disponibile

● situatia contului de pe platforma online FITMALL

● evolutia si starea comenzilor

● evaluarea produselor oferite.

In conformitate cu prevederile legale, Fitnessmall SRL isi asuma obligatia de a administra in

conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de

utilizatorii siteului nostru.

Compania Fitnessmall SRL se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti, cu exceptia

grupului de Facebook si a situatiilor expres prevazute de legislatia statului roman in vigoare.

Astfel, informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Politiei,

Instantelor Judecatoresti sau altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor

legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. De asemenea, Clientul intelege si accepta ca

in baza denumirii contului personal de Facebook acesta va fi inscris intr-un grup de Facebook ai

carui membri ii pot accesa datele cu caracter personal publicate pe contul sau de Facebook si nu

va trage la raspundere Fitnessmall SRL pentru accesul la datele personale de catre acesta sau de

membrii grupului.

In prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

In conditiile prevazute de GDPR, Clientul are dreptul sa-si exercite urmatoarele drepturi: dreptul

de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de stergere, dreptul la

restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt

prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la

adresa de email: contact@fitmall.ro.

In cazul in care utilizatorii nu doresc sa primeasca in continuare comunicari comerciale prin

e-mail din partea companiei Fitnessmall SRL pot utiliza link-ul de dezabonare din footer-ul

newsletter-ului FITMALL primit prin e-mail.

10. DREPTUL LA DESPAGUBIRI

Clientul va avea dreptul sa solicite despagubiri pentru prejudiciile aparute ca urmare a

neexecutarii totale sau partiale a Contractului de catre Fitnessmall SRL. Cu toate acestea,
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Fitnessmall SRL nu poate fi tinuta responsabil pentru pierderile pe care nici Clientul nici

Fitnessmall SRL nu le putea prevedea in mod rezonabil la inceputul utilizarii de catre Client a

Magazinului si nici pentru pierderile care nu rezulta ca urmare a unei incalcari a obligatiilor

legale sau contractuale din partea Fitnessmall SRL. Responsabilitatea pe care Fitnessmall SRL,

ca furnizor al Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, o are

fata de Clienti in ceea ce priveste despagubirile este limitata la pretul platit pentru achizitia

Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet” la care se refera

reclamatia Clientului. Fitnessmall SRL nu are nicio responsabilitate fata de Client cu privire la

continutul Programului ”Body by Miha Challenge – Summer Edition”, respectiv ”Body by Miha

Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”, pe care acesta l-ar considera ca ofensator sau

inoportun. Niciuna dintre conditiile prevazute de prezenta clauza nu afecteaza drepturile pe

care legea le recunoaste persoanelor in calitate de consumatori.

Clientul intelege si accepta ca toate prevederile acestui Contract, incepand cu obiectul

Contractului, respectiv Programul ”Body by Miha Challenge – Summer Edition – Sport & Diet”

si toate serviciile prestate de Fitnessmall SRL ce deriva din acest contract - sunt excluse si sunt

altele decât cele prevazute în Legea nr 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician,

precum si infiintarea, organizarea si funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România sau a

Normelor Metodologice de aplicare a legii nr 256/2015 din Hotararea Guvernului nr 58/2019 si

prin urmare nu cad sub incidenta acestei legi.

11. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca

o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Prin forta majora se

intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, intervenit dupa

intrarea in vigoare a contractului si care impiedica executarea partiala sau integrala a obligatiilor

asumate de parti. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în

termen de 2 (doua) zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea

limitarii consecintelor lui.

12. LEGEA APLICABILA. JURISDICTIA



Contractul este incheiat in limba romana si este guvernat de si va fi interpretat conform legii

romane. Partile convin ca toate neintelegerile referitoare la contract sau la interpretarea,

executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea

nu este posibila in mod amiabil, litigiile vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca

competenta potrivit legii.

Daca aveti orice intrebari cu privire la Termenii si Conditiile Programului, va rugam sa ne

contactati pe mail la contact@fitmall.ro sau la telefon: +40 785 306 433.
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