TERMENI si CONDIȚII DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI GENERAT DE UTILIZATOR
( ”Termeni”)
Acești Termeni reglementează utilizarea videoclipurilor, fotografiilor, numele utilizatorilor de social media, imagini
de profil, comentarii și/ sau informații despre locație, care pot fi incluse în acest conținut, precum și utilizarea de către
Marca NYX Professional Makeup („Marca”) a oricărui alt conținut postat de utilizatorii acestor rețele sociale cu
hashtag-uri relevante (așa cum este definit mai jos) („Conținut Generat de Utilizator” sau „CGU”), respectiv de către
L’OREAL ROMANIA SRL, cu sediul in Calea Floreasca, nr.169 A, Corp A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9638038 („Marca”).
În cazul în care utilizatorii rețelei sociale care sunt contactați în numele Mărcii, răspund cu #danyxcosmeticsro, se va
considera că au citit și au fost de acord cu acești Termeni.
Răspunzând #danyxcosmeticsro, utilizatorii sunt de acord cu următoarele:
Aceștia cesionează Mărcii un drept neexclusiv, transferabil, de a folosi CGU-ul, gratuit, pe Profilele oficiale ale Mărcii
de
pe
rețelele
de
socializare,
respectiv
https://www.facebook.com/NYXCOSMETICSRo/
&
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_romania/, care este/ sunt deținut/ deținute de Marcă.
Dreptul de utilizare a CGU, în special dreptul de autor, este acordat pentru întregul termen legal al drepturilor de
proprietate intelectuală, în conformitate cu legile și convențiile internaționale aplicabile.
Prin prezentul, utilizatorii autorizează Marca să le utilizeze numele de utilizator, numele real, imaginea, reprezentarea
vizuală sau orice alte informații de identificare în legătură cu orice fel de utilizare a CGU. Utilizare acestor drepturi
personale este acordată pentru aceeași perioadă și pentru aceleași medii sociale menționate în dispozițiile precedente.
Marca este autorizată să posteze și/ sau să reposteze CGU, integral sau parțial, sau să utilizeze, să afișeze, să reproducă,
să distribuie, să transmită, să combine cu alte materiale, să modifice și/ sau să editeze CGU în orice fel consideră că
este potrivit (menținand sensul original), în măsura permisă de legea aplicabilă și fără nicio obligație față de utilizatori.
Utilizatorii recunosc și sunt de acord că: (i) dețin toate drepturile în legătură cu CGU și / sau că au acordul unei
persoane (sau a unor persoane) care deține (sau dețin) dreptul de proprietate intelectuală sau drepturi personale în
legătură cu CGU pentru a cesiona aceste drepturi ; (ii) că aceștia, la fel ca orice altă persoană care apare în CGU, au
vârsta de peste 18 ani; și (iii) utilizarea CGU-ului lor de către Marcă nu va încălca nicio lege și nu va încălca drepturile
terților.
Marca este autorizată să dezvăluie identitatea utilizatorului oricărei terțe părți care pretinde că CGU încalcă drepturile
sale.
În cazul în care CGU conține o recomandare sau o experiență personală cu privire la produsele sau serviciile Mărcii,
utilizatorii se angajează ca această recomandare sau experiență să reprezinte părerea lor reală despre produsele Mărcii,
survenită în urma utilizării acestora.
Prin prezenta, Marca informează utilizatorii că rețelele sociale pe care utilizatorii își postează CGU sunt deținute de
terțe părți și că, în consecință, postarea și utilizarea CGU prin astfel de rețele sociale vor fi reglementate de Termenii
de Utilizare definiți de către aceste terțe părți. Prin urmare, Marca nu va fi ținută răspunzătoare atât timp cât va folosi
CGU în conformitate cu Termenii de Utilizare definiți pentru o anumită rețea socială, incluzând, fără limitare, sfera
de aplicare și durata drepturilor autorizate și eliminarea CGU. Răspunderea pentru soluționarea oricărei solicitări
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sosită de la terțe părți cu privire la utilizarea CGU în conformitate cu Termenii de Utilizare definiți de rețelele sociale,
revine utilizatorilor.
Deoarece este posibil ca CGU să poată fi căutat prin intermediul browserului de internet și, prin urmare, poate fi
accesat către terțe părți, utilizatorii confirmă și sunt de acord că CGU poate face obiectul unei comunicări „virale” pe
site-urile și profilele terțelor părți și că Marca nu va fi făcută răspunzătoare pentru nicio cerere, plangere sau acțiune
în acest sens.
Marca va folosi orice date cu caracter personal existente în cadrul CGU în conformitate cu și pe baza acestor Termeni.
CGU va rămâne pe profilele oficiale ale Mărcii pentru 3 ani. Datele cu caracter personal vor fi șterse după împlinirea
termenului specificat un Termeni, dar nu mai târziu de 3 ani de la data la care Utilizatorul ssi-a exprimat acordul
pentru folosirea CGU-ul, implicit cu acesti Termeni. Acest lucru nu aduce atingere situațiilor în care există obligații
legale de stocare sau perioade de limitare care trebuie respectate, atunci când trebuie să păstrăm o parte din datele
personale ale Utilizatorului pentru o perioadă mai lungă pentru a fi conforme cu legea aplicabilă. Utilizatorul are
dreptul să își retragă consimțământul oricând trimițând o cerere pe adresa de e-mail dpo.ro@loreal.com. Marca va
șterge CGU în termen de 15 zile de la data în care utilizatorul notifică Marca că dorește să retragă consimțământul
pentru acești Termeni. Utilizatorul poate solicita în orice moment accesul, modificarea sau ștergerea datelor sale
personale, trimițând o cerere în acest sens pe adresa de email dpo.ro@loreal.com. Mai multe informații despre modul
în care L'Oreal prelucrează datele cu caracter personal și drepturile pe care Utilizatorul le are cu privire la datele cu
caracter personal, pot fi găsite aici: https://bit.ly/NYXROPrivacyPolicy.
Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, prin acceptarea acestor Termeni, utilizatorii recunosc și sunt de acord că Marca
nu va plăti nicio compensație, remunerație sau despăgubire pentru utilizarea CGU-ului lor și/ sau pentru orice alte
drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu CGU. În cazul în care utilizatorii se răzgândesc despre partajarea si
distribuirea CGU-ului lor sau nu doresc ca Marca să îl folosească în continuare, pot trimite un e-mail la
dpo.ro@loreal.com
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