
Condiții de utilizare a Q1.6 
 

 
NOTĂ: Acest termen de utilizare este valabil numai pentru utilizatorii aplicației Q1.6. 
 
DECLINAREA RĂSPUNDERII LEGALE: Înainte de a folosi Aplicația, citiți cu atenție Condițiile de 
utilizare de mai jos. 
Pentru a folosi Produsul, trebuie ca mai întâi să fiți de acord cu Condițiile de utilizare. Nu puteți 
folosi Produsul fără ca mai întâi să fiți de acord cu Condițiile de utilizare. Pentru a vă exprima 
acordul în legătură cu Condițiile de utilizare, bifați căsuța „Sunt de acord”. 

  
Aceste Condiții de utilizare (în continuare „Acord”) descriu termenele și condițiile în care 
utilizatorii (în continuare „Utilizatori” sau „dumneavoastră”) pot folosi Aplicația–așa cum este 
aceasta definită în continuare. 
  
Produsul–așa cum este definit în continuare–este exploatat și gestionat de către Q1.6 bv,  firmă 
înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises (N.B. Registrul comerțului din Belgia) sub nr. 
0567.741.889, având sediul social la adresa Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerp, 
Belgia, sau de către oricare dintre filialele sale (în continuare „Q1.6” sau „noi”). Pentru orice 
întrebare legată de Produs sau de prezentul Acord, ne puteți contacta prin e-mail la info@q16.ai. 
  

 
1. Descrierea Aplicației 
Q1.6 pune la dispoziție o aplicație pentru telefonul mobil (în continuare „Q1.6”) ce constă într-o 
platformă de mesagerie mobilă care permite utilizatorilor să completeze chestionare (în 
continuare „Aplicația”). Aplicația vă este recomandată de Clientul nostru. 
  
Folosind Aplicația pe telefonul dumneavoastră mobil, veți răspunde la întrebările selectate de 
către Clientul nostru. Rezultatele–așa cum sunt ele definite în continuare–sunt transferate 
automat, în timp real, către Clientul nostru, prin intermediul Platformei. 
De reținut faptul că nu aveți obligația de instala Aplicația, iar refuzul dumneavoastră de 
instala Aplicația nu afectează în niciun fel relația dumneavoastră cu Clientul, cu Terții 
contractați de Client sau calitatea serviciilor pe care aceștia vi le oferă. În plus, vă atragem 
atenția asupra faptului că Rezultatele nu sunt analizate sau verificate în timp real prin 
intermediul Tabloului de bord nici de Clientul nostru, nici de Terți. Dacă aveți nevoie de 
asistență urgentă, contactați Clientul sau orice altă parte implicată imediat. 
 
Vă rugăm rețineți că Q1.6 nu are nicio influență asupra sau responsabilitate în ceea ce 
privește relația dumneavoastră cu Clientul nostru sau cu Terți. 
 
2. Definiții 
  
Articol: oricare dintre articolele cuprinse în acest Acord. 
 
Chestionar: chestionarul ce cuprinde întrebări elaborate de Clientul nostru. 
 
Client - clientul nostru, persoana sau instituția prin intermediul căreia aveți acces la 
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produsul nostru. 
 
Cont: contul pe care l-ați creat în timpul procesului de înregistrare din cadrul Aplicației. 
 
Conținut de utilizator: definit în art. 6. 
 
Data activării: data la care v-ați creat Contul. 
 
Drepturi de proprietate intelectuală: toate și oricare dintre cele ce urmează, existente sau viitoare: 
(a) drepturile aferente proprietății intelectuale–inclusiv drepturi de autor, drepturi legate de 
topografia circuitelor integrate, drepturi morale; (b) drepturile de proprietate asupra mărcilor 
comerciale și de servicii; (c) secrete comerciale și know-how; (d) brevete, drepturile de brevete, 
drepturile de proprietate industrială; (e) drepturile privind machetele, desenele și modelele; (f) 
mărci și denumiri comerciale, nume de domenii, drepturile privind bazele de date, drepturile de 
închiriere și oricare alte drepturi privind proprietatea industrială, intelectuală sau alte drepturi 
similare–fie ele înregistrate sau neînregistrate; (g) toate înregistrările, cererile de înregistrare, 
reînnoirile, prelungirile, împărțirile, îmbunătățirile sau republicările în legătură cu oricare dintre 
aceste drepturi, precum și dreptul de a solicita, menține și pune în aplicare oricare dintre cele 
enumerate anterior, în orice situație și în orice jurisdicție din întreaga lume. 
 
Durată: durata abonamentului. 
 
Platformă: platforma online care face conexiunea dintre Aplicație și Tabloul de bord, făcând 
posibilă funcționarea acestora împreună. 
  
Produse: Aplicația, Platforma, Site-ul web. 
  
Rezultate: răspunsurile date de dumneavoastră la întrebările din Chestionar prin intermediul 
Aplicației de mobil. 
 
Site web: site-ul web al Q1.6, disponibil la adresa www.q16.ai. 
 
Tablou de bord: tabloul de bord online ce poate fi accesat de Clientul nostru sau de Terții 
contractați de acesta pentru a vedea informații despre dumneavoastră, inclusiv despre–dar fără a 
se limita la–Rezultate. 
  
Taxe: suma plătită de Client sau Terți către Q1.6 în schimbul folosirii Aplicației de către Utilizator. 
  
Terți - orice persoana fizică sau juridică contractată de Client în scopul procesării de date. 
  
  

 3. Aplicabilitate 
Prin bifarea căsuței, ați luat la cunoștință și sunteți de acord că utilizarea Produsului de către 
dumneavoastră este reglementată exclusiv de prezentul Acord. În cazul în care nu sunteți de 
acord cu oricare dintre dispozițiile prezentului Acord, nu aveți dreptul de a folosi Produsul. 
  
Prezentul Acord și Politica de Confidențialitate pot fi de asemenea vizualizate, descărcate și 
listate de pe Site-ul nostru web. În situația în care Aplicația, Platforma sau Site-ul web folosește 
serviciile unor terți, se vor aplica termenele și condițiile și/sau politicile de confidențialitate ale 
terților respectivi. Prin accesarea serviciilor acestor terți, sunteți de acord să vă supuneți 
condițiilor aplicabile și luați la cunoștință că sunteți singura parte căreia i se aplică aceste condiții. 
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Q1.6 nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel cu privire la conținutul termenelor și condițiilor 
sau politicilor de confidențialitate ale acestor terți. 
  
Ne rezervăm dreptul ca, în orice moment și din când în când, cu sau fără a invoca un motiv, să 
putem: 
● schimba prezentul Acord; 
● aduce schimbări Produsului (inclusiv Aplicației, însă fără a se limita la aceasta), inclusiv 

eliminarea sau întreruperea–temporară sau permanentă–a utilizării sau oricărei caracteristici 
a Produsului (inclusiv a Aplicației, însă fără a se limita la aceasta) fără vreo responsabilitate 
față de Utilizator sau terți; sau 

● refuza sau anula–parțial, temporar sau permanent–dreptul dumneavoastră de a folosi sau 
accesa Produsul (inclusiv Aplicația, însă fără a se limita la aceasta). 

  
Orice astfel de modificări sau schimbări vor intra în vigoare imediat ce ele vor fi disponibile în 
Aplicație sau anunțate în alt mod. Continuarea dumneavoastră de a folosi Produsul după ce 
aceste schimbări au avut loc constituie acordul dumneavoastră cu privire la acestea. 
  
Astfel, confirmați că ați citit cu atenție toate termenele și condițiile descrise în Politica noastră de 
confidențialitate și sunteți de acord cu toate aceste termene și condiții. 
  
Vă sfătuim să reveniți asupra aceste pagini periodic, pentru a vă asigura că v-ați familiarizat cu 
cea mai recentă versiune a prezentului Acord.  
  

 
4. Cont și dreptul la viață privată 
Prin bifarea căsuței prin care declarați că acceptați condițiile din acest Acord, și după ce 
Utilizatorul a finalizat procesul de înregistrare în vederea creării unui Cont, confirmați în mod 
explicit că sunteți informat cu privire la scopul Aplicației, așa cum este acesta descris în prezentul 
Acord. Acest Cont poate fi identificat printr-un Nume de utilizator anonim ce poate fi vizualizat 
folosind funcția Setări din cadrul Aplicației. În situația în care doriți să vă exercitați drepturile 
privind viața personală (a se vedea politica de confidențialitate), va trebui să furnizați acest Nume 
de utilizator. Mai exact, în cazul în care ștergeți Aplicația de pe dispozitivul dumneavoastră fără a 
fi arhivat acest Nume de utilizator anonim, Q1.6 nu va putea procesa cererea dumneavoastră de 
a șterge și/sau retrage datele dumneavoastră cu caracter personal.  
  

 
5. Utilizarea produsului 
Pentru a putea folosi toate funcțiile Aplicației noastre, dispozitivul dumneavoastră mobil are 
nevoie de Wi-Fi sau de o conexiune la internet. Accesul la Wi-Fi sau conexiunea la internet pe 
mobil este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră 
mobil îndeplinește cerințele minime de sistem, așa cum sunt acestea descrise pe pagina de 
descărcare a aplicației. Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu îndeplinește aceste cerințe 
minime de sistem, nu putem garanta că Aplicația va funcționa corespunzător. Q1.6 nu poate fi 
trasă la răspundere pentru pierderi sau pagube suferite ca urmare a faptului că nu ați respectat 
cerințele de mai sus. 
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Este exclusiv responsabilitatea dumneavoastră să păstrați confidențialitatea și securitatea datelor 
privind autentificarea în Contul de utilizator–precum codul PIN sau parola–și sunteți pe deplin 
responsabil pentru toate activitățile din cadrul Contului de utilizator. Vă angajați să ne informați 
imediat în cazul utilizării neautorizate, sau dacă suspectați că ar fi avut loc o asemenea utilizare 
neautorizată a Contului dumneavoastră, precum și în cazul oricărei încălcări a securității. Q1.6 nu 
poate fi trasă la răspundere pentru pierderi sau pagube suferite ca urmare a faptului că nu ați 
respectat cerințele de mai sus. 
  
Este la discreția Q1.6 să vă pună la dispoziție actualizări ale Produsului pe Durata 
abonamentului. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Q1.6 nu este în niciun fel obligată să vă 
pună la dispoziție actualizări ale Produsului. 
  
În situația în care, prin intermediul Produsului, primiți informații–în mod direct sau indirect–ce ar 
duce la luarea unor decizii de ordin medical, juridic, financiar sau de orice natură personală sau 
comercială, asemenea informații nu vor fi considerate a fi consiliere medicală, juridică, financiară 
sau de orice altă natură din partea Q1.6. Vă sfătuim să apelați la un specialist pentru a obține 
mai multe informații. 

 
6. Licențe și restricții 
1. Licență din partea Q1.6. Pe perioada Duratei abonamentului și sub rezerva plății Taxelor 

aferente, Q1.6 vă oferă o licență (în continuare denumită Licență) neexclusivă, personală, 
limitată, ce nu poate fi sublicențiată sau transferată, scopul acesteia fiind de a folosi Aplicația 
și/sau Platforma conform termenelor prezentului Acord. Se interzice folosirea Produsului în 
scopuri comerciale, precum și folosirea Produsului sau a vreunei părți componente a 
acestuia într-un mod neautorizat de Q1.6. Vă angajați să folosiți Aplicația și/sau Platforma 
exclusiv în deplină conformitate cu: (i) acest Acord; (ii) orice instrucțiuni sau politici 
suplimentare emise de Q1.6–inclusiv, dar fără a se limita la–cele publicate în cadrul Aplicației 
sau pe Site-ul web; (iii) orice legislații, reguli sau reglementări în vigoare.  

2. Restricții. Vă angajați să folosiți Produsul strict în scopul pentru care acesta a fost creat, așa 
cum este descris în prezentul Acord. În limitele legislației în vigoare, se interzic următoarele: 
(i) punerea la dispoziție, vânzarea sau închirierea Produsului către terți; (ii) adaptarea, 
schimbarea, traducerea sau modificarea de orice fel a Produsului; (iii) sublicențierea, 
arendarea, închirierea, împrumutul, distribuirea sau transferul de orice fel al Produsului către 
terți; (iv) decompilarea, folosirea ingineriei inverse, dezasamblarea sau folosirea de orice fel 
de mijloace pentru a obține sau afla ori de a încerca să obțină sau să afle codul sursă al 
Produsului (sau ideile, algoritmii, structura sau organizarea care stau la baza acestuia), cu 
excepția cazului și numai în măsura în care asemenea activități sunt permise în mod expres 
de legislația în vigoare sub rezerva prezentei limitări; (v) folosirea sau copierea Produsului, 
cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în prezentul Articol 6; (vi) accesul neautorizat 
la conturile altor utilizatori, la echipamentele sau structura IT a Q1.6 în scopul de a furniza 
sau folosi Produsul pentru a desfășura sau promova activități ilegale; (vii) folosirea 
Produsului în scopul trimiterii de e-mailuri publicitare nesolicitate (spam); (viii) uzurparea 
identității unei persoane sau entități, ori denaturarea afilierii dumneavoastră cu o persoană 
sau entitate; (ix) folosirea de procedee automatizate, electronice sau manuale de mare 
volum cu scopul de a accesa, căuta sau obține informații din cadrul Produsului (inclusiv–dar 
fără a se limita la–boți, roboți de căutare sau script-uri); (x) modificarea, ștergerea sau 
ascunderea notificărilor legate de drepturile de autor, a filigranelor digitale, a mențiunilor 
privitoare la drepturile de proprietate, sau a oricăror înștiințări din cadrul Produsului; (xi) 
distribuirea în mod intenționat de viermi, troieni, fișiere corupte sau de alte elemente de 
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natură distructivă sau înșelătoare ori folosirea Produsului în scopuri ilegale, invazive, care 
încalcă legea, defăimătoare sau frauduloase; sau (xii) eliminarea sau eludarea de orice fel a 
oricărei măsuri tehnice sau de protecție din cadrul Produsului. Cu excepția situațiilor descrise 
în mod expres în prezentul Acord, nu vi se acordă nicio licență expresă sau implicită ori 
vreun drept cu privire la Produs sau orice parte componentă a acestuia, inclusiv–dar fără a 
se limita la–dreptul de a intra în posesia codului sursă, a datelor sau a oricăror materiale de 
natură tehnică cu privire la Aplicație. 

3. Licență din partea Utilizatorului. Prin acțiunea de a încărca, crea, completa un Chestionar 
sau de a furniza informații, date sau imagini în cadrul sau prin intermediul Aplicației (în 
continuare „Conținut de utilizator”), și fără a aduce atingere prevederilor Politicii noastre de 
confidențialitate, acordați (companiei) Q1.6 o licență neexclusivă, scutită de redevențe, 
internațională, ce poate fi sublicențiată, transferabilă, de a folosi, copia, stoca, modifica, 
transmite și afișa Conținutul de utilizator în măsura necesară furnizării și întreținerii Aplicației 
și/sau Platformei. Q1.6 își rezervă dreptul–dar nu are obligația–de a analiza și șterge orice 
Conținut de utilizator despre care consideră că încalcă prevederile Acordului sau că este 
neadecvat în vreun fel, sau încalcă drepturile terților (inclusiv–dar fără a se limita 
la–drepturile de proprietate intelectuală) sau orice legislație sau reglementări în vigoare. 

  

 
7. Dreptul de proprietate 
În cadrul rapoartelor dintre Utilizator și Q1.6, Produsul, precum și toate drepturile internaționale 
legate de proprietatea intelectuală aferente, sunt proprietatea exclusivă a companiei Q1.6 și/sau 
a licențiatorilor acesteia. 
  
Toate drepturile din cadrul și asupra Produsului ce nu sunt în mod expres acordate Utilizatorului 
prin prezentul Acord sunt rezervate Q1.6 și licențiatorilor acesteia. Cu excepția situațiilor descrise 
în mod expres în prezentul Acord, Utilizatorului nu i se acordă nicio licență expresă sau implicită 
ori vreun drept cu privire la Produs sau vreo parte componentă a acestuia, inclusiv dreptul de a 
intra în posesia codului sursă, a datelor sau a oricăror materiale de natură tehnică cu privire la 
Aplicație. 
  

 
8. Suspendare 
1. Suspendarea în caz de încălcare a Acordului. În situația în care Q1.6 constată sau are 

motive întemeiate să suspecteze–la discreția sa–că ați încălcat prezentul Acord sau orice 
alte instrucțiuni, reguli sau politici (inclusiv–dar fără a se limita la–Politica de confidențialitate) 
elaborate de Q1.6, Q1.6 vă poate suspenda sau limita accesul la Aplicație, Platformă și/sau 
Site web. Perioada suspendării din partea Q1.6 durează până la rezolvarea încălcării care a 
dus la suspendare sau limitare. 

2. Suspendarea în caz de neplată. Dacă Taxele aferente utilizării Aplicației de către Utilizator 
nu sunt plătite la timp de către Client, respectiv de un terț, Q1.6 vă poate suspenda în mod 
automat accesul la Aplicație și/sau Platformă. Perioada suspendării durează până la 
rezolvarea de către Client a tuturor acestor nerespectări ale obligațiilor. 
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9. Asistență 
Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, puteți contacta Q1.6 la adresa de e-mail info@q16.ai. 
  
Q1.6 depune toate eforturile rezonabile pentru a răspunde cât de rapid posibil la toate solicitările 
Utilizatorilor. 
  

 
10. Confidențialitate 
Q1.6 ia în serios protejarea dreptului dumneavoastră la viață privată și se angajează să respecte 
legislația în vigoare cu privire la protecția vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și Politica de confidențialitate.  
  
Politica noastră de confidențialitate este inclusă prin trimitere în prezentul Acord. Sunteți de 
acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate, folosite și prelucrate în 
conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.  
  

 
11. Plată 
În calitate de Utilizator al Aplicației, nu trebuie să plătiți nimic către Q1.6. 
  

 
12. Răspundere legală 
1. În măsura legislației în vigoare, răspunderea Q1.6 ce rezultă din sau în legătură cu Produsul, 

în temeiul prezentului Acord, prin contract, garanție, act ilicit sau alte clauze nu depășește 
suma de 1000 de euro la data producerii revendicării. Nicio clauză din prezentul Acord nu 
limitează sau exclude răspunderea Q1.6 în caz de: (i) neglijență gravă; (ii) abatere gravă cu 
intenție; (iii) vătămarea intenționată a fost înlocuită pentru vătămări corporale 

2. În măsura permisă de legislația în vigoare, compania Q1.6 nu este răspunzătoare față de 
Utilizator, Client sau terți pentru daune speciale, indirecte, exemplare, punitive, secundare 
sau corelate de orice fel, inclusiv–dar fără a se limita la–daune sau costuri survenite ca 
urmare a pierderii de profit, date, venituri, fond comercial, producție sau folosință, a 
achiziționării de servicii substitutive sau daune materiale survenite ca urmare a sau în 
legătură cu Produsul, în conformitate cu prezentul Acord, inclusiv–dar fără a se limita la–orice 
erori de calcul sau folosirea, folosirea inadecvată sau imposibilitatea de a folosi Produsul, 
indiferent de temeiul pentru acționarea în judecată sau de motivele invocate pentru 
răspunderea juridică, fie delictuală, contractuală sau de altă natură, chiar dacă Q1.6 a fost 
înștiințată de probabilitatea unor asemenea daune. Limita menționată în prezentul Articol nu 
se aplică obligațiilor Q1.6 prevăzute în art. 14 (Despăgubiri). 

http://www.questions.ai/privacy-policy


Condiții de utilizare a Q1.6 
 

3. Sunteți de acord cu faptul că Q1.6 poate fi trasă la răspundere–conform prevederilor 
prezentului Articol–numai în măsura în care daunele suferite de dumneavoastră sunt direct 
imputabile Q1.6. Pentru evitarea oricărei ambiguități, Q1.6 nu este răspunzătoare pentru 
prejudicii ce rezultă din: (i) utilizarea neautorizată a Produsului de către dumneavoastră, (ii) 
modificările aduse Produsului sau vreunei părți componente a acestuia de către 
dumneavoastră sau terți, (iii) nefolosirea de către dumneavoastră a celei mai recente versiuni 
a Aplicației ce v-a fost pusă la dispoziție sau nerectificarea erorilor din Aplicație–prin 
integrarea ori instalarea de corecții elaborate de Q1.6, sau (iv) folosirea de către 
dumneavoastră a Produsului împreună cu alte produse sau servicii care nu aparțin Q1.6. 
Excluderile și limitările de răspundere prevăzute în prezentul Articol se aplică afiliaților și 
subcontractorilor Q1.6 în temeiul prezentului acord în aceeași măsură în care aceste 
prevederi se aplică Q1.6. 

  

 
13. Garanții și declinarea răspunderii 
legale 
1. Din partea Q1.6. CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL 

ARTICOL 13 ȘI ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, PRODUSUL ȘI 
REZULTATELE SUNT FURNIZATE CA ATARE. Q1.6 NU OFERĂ (ȘI PRIN URMARE 
DECLINĂ) ALTE GARANȚII, ACORDURI, CLAUZE, DECLARAȚII SAU CONDIȚII–FIE ELE 
ÎN SCRIS, ORAL, ÎN MOD EXPRES SAU IMPLICIT–INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA 
LA–ORICE GARANȚII IMPLICITE DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, CONDUITĂ 
ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR, UZANȚE SAU NORME COMERCIALE, VANDABILITATE, 
CONFORMITATE, DISPONIBILITATE, TITLU, NEÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI, 
CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE, ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE FOLOSIREA, FOLOSIREA NEADECVATĂ SAU IMPOSIBILITATEA DE A 
FOLOSI PRODUSUL, INCLUSIV REZULTATELE–TOTAL SAU PARȚIAL–SAU ORICE ALTE 
PRODUSE ORI REZULTATE FURNIZATE DE Q1.6. UTILIZATORILOR. Q1.6 NU 
GARANTEAZĂ CĂ: (I) TOATE ERORILE POT FI REMEDIATE SAU CĂ ACCESUL LA ORI 
FOLOSIREA PRODUSULUI ȘI/SAU UTILIZAREA ACESTUIA VOR FI NEÎNTRERUPTE, 
SIGURE, FĂRĂ ERORI ȘI (II) INFORMAȚIILE–INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA 
REZULTATE–DISPONIBILE ÎN SAU TRANSMISE DE APLICAȚIE ȘI/SAU PLATFORMĂ 
SUNT REALE, COMPLETE SAU EXACTE. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE 
ACORD, ÎN MOD EXPRES, CĂ Q1.6 NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU 
NICIO DECIZIE MEDICALĂ SAU CONEXĂ LUATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE 
CLIENTUL NOSTRU SAU DE TERȚII CONTRACTAȚI DE CLIENT PE BAZA 
REZULTATELOR TRANSMISE SAU AFIȘATE ÎN SAU DE APLICAȚIE ȘI/SAU DE 
PLATFORMĂ–FIE CĂ ACESTE DATE SUNT EXACTE SAU INEXACTE. LUAȚI LA 
CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU Q1.6, CI DOAR CLIENTUL NOSTRU SAU 
TERȚII CONTRACTAȚI DE CLIENT SUNT SINGURII RESPONSABILI DE 
INTERPRETAREA REZULTATELOR SAU A ALTOR INFORMAȚII MEDICALE CARE VĂ 
PRIVESC. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD, ÎN MOD EXPRES, CĂ 
FOLOSIȚI PRODUSUL ȘI/SAU REZULTATELE PE PROPRIUL RISC. LUAȚI LA 
CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ EXISTĂ RISCURI AFERENTE TRANSMITERII 
ȘI STOCĂRII DE INFORMAȚII PE INTERNET ȘI CĂ Q1.6. NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE 
PENTRU PIERDERI DE DATE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV–DAR FĂRĂ 
A SE LIMITA LA–REZULTATE ȘI ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR ÎN LEGĂTURĂ CU 
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ACESTEA. REȚINEȚI CĂ Q1.6 NU REVIZUIEȘTE, MONITORIZEAZĂ, EVALUEAZĂ SAU 
ANALIZEAZĂ ÎN MOD AUTOMAT NICIO INFORMAȚIE GENERATĂ DIN APLICAȚIE ȘI/SAU 
PLATFORMĂ. Q1.6 NU FURNIZEAZĂ ÎN NICIUN FEL RECOMANDĂRI MEDICALE SAU 
DE ALTĂ NATURĂ, IAR APLICAȚIA ȘI/SAU PLATFORMA NU AU FOST CREATE CU 
SCOPUL DE A ÎNLOCUI CONSULTUL UNUI CADRU MEDICAL CALIFICAT SAU AL UNUI 
ALT TIP DE PRACTICIAN. 

2. Din partea Utilizatorului Declarați și garantați către Q1.6 că: (a) sunteți autorizat să încheiați 
acest contract în mod personal și (b) orice Conținut de utilizator furnizat de dumneavoastră în 
scopul utilizării aplicației este exact, real și nu (i) încalcă Drepturile de proprietate intelectuală 
ale vreunui terț; (ii) deturnează secrete comerciale; (iii) este înșelător, defăimător, obscen, 
pornografic sau ilegal; (iv) conține viruși, viermi sau alte coduri de programe de calculator 
malițioase create cu scopul de a prejudicia sistemele sau datele Q1.6; ori (v) încalcă în vreun 
fel drepturile unor terți, inclusiv–dar fără a se limita la–Drepturile de proprietate intelectuală. 
Sunteți de acord și luați la cunoștință că Q1.6 nu are obligația de a face backup la Conținutul 
de utilizator și/sau rezultate. Sunteți de acord că folosirea Aplicației sau a Platformei într-un 
mod care încalcă clauzele și garanțiile Utilizatorului prevăzute în prezentul Articol constituie 
utilizare neautorizată și neadecvată a Aplicației și/sau a Platformei. 

  

 
14. Despăgubiri 
1. Din partea Q1.6. Q1.6 se angajează să vă apere și despăgubească–în conformitate cu 

prevederile de mai jos–împotriva oricăror revendicări întemeiate și legitime din partea unor 
terți în măsura în care asemenea revendicări au la bază încălcarea Drepturilor de proprietate 
intelectuală a respectivilor terți de către Produs, excluzând orice revendicare ce rezultă din (i) 
folosirea neautorizată a Produsului de către dumneavoastră, (ii) modificări aduse Produsului 
sau vreunei părți componente a acestuia de către dumneavoastră sau terți, (iii) nefolosirea 
de către dumneavoastră a celei mai recente versiuni a Aplicației ce v-a fost pusă la dispoziție 
sau neinstalarea oricăror corecții sau actualizări ale Aplicației elaborate de Q1.6 dacă Q1.6 
v-a informat asupra faptului că aceste corecții sau actualizări sunt necesare pentru a 
împiedica încălcarea unor drepturi sau (iv) folosirea de către dumneavoastră a Produsului 
și/sau a Platformei împreună cu alte produse sau servicii care nu aparțin Q1.6. Obligația de a 
plăti aceste despăgubiri este condiționată de următoarele: (i) Q1.6 este informată imediat în 
scris dacă apar astfel de revendicări; (ii) companiei Q1.6 i se acordă controlul exclusiv în 
ceea ce privește întâmpinarea și soluționarea revendicării; (iii) la cererea Q1.6, Utilizatorul 
cooperează pe deplin cu Q1.6 în ceea ce privește întâmpinarea și soluționarea revendicării, 
pe cheltuiala Q1.6; și (iv) Utilizatorul nu recunoaște răspunderea Q1.6 în ceea ce privește o 
asemenea revendicare, și nici nu acceptă vreo soluționare în ceea ce privește o asemenea 
revendicare fără a obține în prealabil acordul scris din partea Q1.6. Cu condiția ca aceste 
prevederi să fie îndeplinite, Q1.6 despăgubește Utilizatorul pentru toate daunele și costurile 
suportate de Utilizator ca urmare a unei astfel de revendicări, așa cum sunt ele stabilite de 
cea mai înaltă instanță judecătorească competentă sau conform înțelegerii cu Q1.6 ca 
urmare a unui acord de soluționare. În eventualitatea în care Aplicația și/sau Platforma ar 
putea, în opinia rezonabilă a Q1.6, să facă obiectul unei plângeri din partea unor terți cu 
privire la încălcarea unor drepturi (conform art. 14.1), Q1.6–la libera sa alegere și pe 
cheltuială proprie–are dreptul să: (i) modifice partea componentă a Aplicației și/sau a 
Platformei care (se presupune că) încalcă drepturile de proprietate intelectuală astfel încât să 
nu mai încalce aceste drepturi, păstrând în același timp funcționalități echivalente sau (ii) să 
obțină pentru Utilizator o licență care să îi permită acestuia să continue să folosească 
Aplicația și/sau Platforma în conformitate cu prezentul Acord. Cele de mai sus descriu 
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răspunderea și obligațiile Q1.6 și singurele măsuri reparatorii față de Utilizator cu privire la 
orice încălcare sau presupusă încălcare a vreunui Drept de proprietate intelectuală cauzată 
de Produs sau de vreo parte componentă a acestuia. 

2. Din partea Utilizatorului Sunteți de acord să despăgubiți pentru și să exonerați Q1.6 și 
afiliații, responsabilii, directorii, angajații, agenții și reprezentanții săi–prezenți sau viitori–de 
orice revendicare, pretenție, pierdere, despăgubire sau daune de orice fel, inclusiv cheltuieli 
rezonabile cu onorariile avocaților, contractual sau delictual, pe care Q1.6 sau oricare dintre 
persoanele enumerate le-ar putea suporta din cauza sau ca urmare a vreunei revendicări 
făcute de un terț în legătură cu (i) orice încălcare sau violare de către dumneavoastră a 
oricăreia dintre prevederile prezentului Acord sau a oricărei instrucțiuni ori politici elaborate 
de Q1.6; (ii) orice Conținut de utilizator care încalcă Drepturile de proprietate intelectuală a 
unui terț și (iii) fraudă, abatere gravă cu intenție sau neglijență gravă comise de 
dumneavoastră. 

 
15. Durata și rezilierea Acordului 
1. Q1.6 oferă licența de folosire a Aplicației și/sau a Platformei pentru o perioadă limitată. 

Utilizatorul va fi informat în legătură cu durata acesteia odată cu primirea codului ce îi va fi 
furnizat de către Clientul nostru. Pe durata acestei perioade, Utilizatorul este eligibil să 
primească toate actualizările și îmbunătățirile aduse Aplicației. Prezentul Acord poate fi 
reziliat înainte de termen dacă (i) Acordul este reziliat în conformitate cu art. 15.2 ori 15.3 sau 
(ii) Utilizatorul șterge Aplicația de pe dispozitivul său mobil. 

2. Reziliere în caz de încălcare a Acordului. Q1.6 poate rezilia–cu efect imediat–prezentul 
Acord, precum și dreptul dumneavoastră de a accesa și folosi Aplicația și/sau Platforma (i) 
dacă constată sau are motive întemeiate să suspecteze că încălcați prezentul Acord 
(inclusiv–dar fără a se limita la–încălcarea Drepturilor de proprietate intelectuală a Q1.6) sau 
orice alte reguli sau politici (inclusiv–dar fără a se limita la–Politica de confidențialitate) 
elaborate de Q1.6 sau (ii) dacă vă este suspendat contul pe o perioadă mai mare de 60 
(șaizeci) de zile din motive de neplată de către Client. 

3. Efectele rezilierii. Odată cu încetarea prezentului Acord din orice motiv, în conformitate cu 
prevederile prezentului Acord, la momentul efectiv al rezilierii: (i) nu mai sunteți autorizat să 
accesați sau să folosiți Aplicația și/sau Platforma ori să folosiți în vreun fel oricare dintre 
funcțiile sau Rezultatele oferite de sau prin Aplicație; (ii) Q1.6 poate șterge datele asociate 
Contului dumneavoastră, inclusiv–dar fără a se limita la–Conținutul de utilizator sau 
Rezultate, atât din Aplicație, cât și/sau de pe Platformă și (iii) încetează toate drepturile și 
obligațiile prevăzute în prezentul Acord –atât cele ale companiei Q1.6, cât și cele ale 
Utilizatorului–, cu excepția acelor drepturi și obligații prevăzute în mod expres în art. 16.7. 

  

 
16. Diverse 
Forța majoră. Q1.6 nu este răspunzătoare de neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere 
a obligațiilor sale în legătură cu Aplicația dacă neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere 
se datorează unor cauze aflate în afara controlului său, inclusiv–dar fără a se limita 
la–evenimente de forță majoră, război, greve sau conflicte de muncă, embargouri, ordine 
guvernamentale, întreruperi ale sau nefuncționarea telecomunicațiilor, rețelelor, 
computerelor, serverelor sau a internetului, accesarea neautorizată a sistemelor IT ale 
Q1.6 de către terți sau orice alte cauze aflate în afara controlului rezonabil al Q1.6 
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(denumit în continuare „Eveniment de forță majoră”). Vă vom anunța în legătură cu natura 
unui asemenea Eveniment de forță majoră și cu efectele acestuia asupra abilității noastre 
de a ne îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul Acord și în legătură cu măsurile pe care 
le vom lua pentru a atenua efectele unui asemenea Eveniment de forță majoră. 
1. Întregul cadru contractual. Prezentul Acord (împreună cu Politica de confidențialitate) 

constituie cadrul contractual și înțelegerea dintre dumneavoastră și Q1.6 cu privire la 
subiectul acestuia și înlocuiește orice alte acorduri, clauze sau înțelegeri–scrise sau 
orale–între Părți cu privire la subiectul acestuia. Nicio declarație, clauză, garanție, convenție 
sau înțelegere de vreun fel care nu este descrisă în mod expres în prezentul Acord nu va 
avea efect asupra și nu va putea fi folosită pentru a interpreta, schimba sau restricționa 
termenele și prevederile prezentului Acord.  

2. Nulitate parțială. În situația în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este 
considerată a nu fi valabilă sau aplicabilă, celelalte prevederi ale prezentului Acord rămân 
aplicabile, iar prevederea declarată a nu fi valabilă sau aplicabilă se consideră schimbată 
astfel încât să devină valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege. 

3. Exceptare. Nepunerea în aplicare a oricărei prevederi a Acordului nu constituie exceptarea 
de la prevederea respectivă sau de la oricare altă prevedere. 

4. Atribuire. Se interzice transferul sau atribuirea de către dumneavoastră unor terți a 
prezentului Acord sau a oricăror drepturi ori obligații. Q1.6 are dreptul de a (i) transfera sau 
atribui (parțial sau total) oricărui afiliat drepturile sau obligațiile prevăzute în Acord și de a (ii) 
subcontracta afiliaților, contractorilor sau furnizorilor terți de servicii punerea în aplicare sau 
asistența pentru punerea în aplicare a prezentului Acord, fără înștiințarea prealabilă a 
Utilizatorului. 

5. Notificări. Toate notificările venite din partea Q1.6 către dumneavoastră se consideră livrate 
și își produc efectul la momentul publicării acestora în cadrul Aplicației. 

6. Rămânerea în vigoare. Articolele 7, 12, 13, 15, 16.8 rămân în vigoare după rezilierea sau 
încetarea prezentului Acord. 

7. Legislația și jurisdicția aplicabile. Prezentul Acord este reglementat și interpretat exclusiv 
de și în conformitate cu legislația din Belgia, fără a genera efecte asupra conflictelor de 
principii și reglementări legale. Instanțele judecătorești și tribunalele din Anvers au jurisdicție 
exclusivă în cazul vreunui litigiu în legătură cu prezentul Acord.  

 

Data ultimei revizuiri: martie 2020 

 


