Termeni și Condiții Generale privind utilizarea Website-ului Lidl Discount

I. PREVEDERI GENERALE
Website-ul [jobdepozit.ro] (“Website-ul”) este proprietatea Lidl Discount SRL, societate
română, cu sediul social situat în DN 72, Nedelea- ‘Crângul lui Bot’ km. 73+810, com. Aricestii
Rahtivani, Prahova County, înmatriculată la Oficiul Comerțului sub nr. J29/3212/2007 cod
fiscal RO 22891860, capitalul social 980.472.700 lei, denumită în continuare “Lidl Discount”.
Prin acest Website, Lidl Discount creează o platformă virtuală pusă în mod gratuit la
dispoziția oricărei persoane care dorește să găsească o oportunitate de dezvoltare a carierei
devenind parte din echipa Lidl Discount (“Utilizatorul”), în cadrul noii locații Lidl
(“Locația”).
Modalitatea de utilizare a Website-ului va fi guvernată de prevederile acestor Termene și
Condiții. Acceptând aceste Termene și Condiții, Utilizatorul este de acord că (i) va transmite
numai informații exacte în utilizarea acestui Website, dacă este cazul, (ii) nu va utiliza
Website-ul și/sau vreo informație/documente disponibile pe Website în scopul de a
reproduce, duplica, copia, partaja, publica sau exploata, în orice modalitate comercială,
programul informatic, conținutul sau orice material disponibil pe Website fără acordul
prealabil scris al Lidl Discount în acest sens, restricția din prezentul document incluzând
orice incorporare a oricărui material sau program disponibil pe Website în orice alt material,
program, produs sau serviciu, (iii) nu va utiliza Website-ul în niciun mod care poate afecta în
mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea Website-ului de către alți utilizatori
sau în orice mod care poate atrage o defecțiune a serverelor și/sau rețelelor Lidl sau ale
terților, (iv) nu va utiliza Website-ul în niciun mod care este ilegal sau interzis de aceste
Termene și Condiții sau de alte politici relevante.
În cazul în care Lidl Discount constată că activitatea Utilizatorului prezintă suspiciuni de
încălcare a prevederilor acestor Termene și Condiții în utilizarea Website-ului, Lidl Discount
poate în orice moment, fără notificare prealabilă, întrerupe accesul Utilizatorului la Website,
dacă este cazul.
Utilizatorul trebuie să ia cunoștință și să accepte aceste Termene și Condiții aplicabile pentru
utilizarea Website-ului, precum și celelalte politici relevante privind utilizarea Website-ului.
Lidl Discount își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste Termene și Condiții, precum
și orice alte politici relevante, Utilizatorul fiind informat de modificările operate în momentul
accesării Website-ului. Prin utilizarea în continuare a Website-ului în orice mod, în urma
modificării Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la
modificările efectuate.
Lidl Discount își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (întrerupere
totală sau parțială), în orice moment, prin afișarea unui mesaj special în acest sens în
momentul accesării Website-ului. Lidl Discount nu poate fi responsabil față de Utilizatori sau
față de orice alt terț pentru niciun prejudiciu care decurge dintr-o asemenea întrerupere
unilaterală a Website-ului.
II. STRUCTURA WEBSITE-ULUI

Utilizatorii pot găsi pe Website date generale privind Lidl Discount. Website-ul conține de
asemenea informații privind Locația, o descriere a activității care se va desfășura în cadrul
acestuia, precum și tipurile de locuri de muncă și cerințele generale de cunoaștere, aptitudini,
calificările necesare, competențe și performanță pe care acestea le implică, în cadrul Locației.
Lidl Discount dorește ca prin intermediul Website-ului să ofere posibilitatea Utilizatorilor de
a verifica daca tipurile de joburi disponibile în cadrul Locației sunt compatibile cu
cunoștințele și aptitudinile acestora. Website-ul nu oferă Utilizatorilor posibilitatea de a
aplica în mod direct pentru un anumit loc de muncă disponibil în cadrul Locației, însă oferă
Utilizatorilor informații cu privire la modalitățile prin care aceștia pot aplica pentru posturile
respective.
III. UTILIZATORUL PAGINII DE INTERNET
Utilizatorul Paginii de Internet este persoana fizică care are cel puțin vârsta de 18 ani
și capacitate deplină de exercițiu de a utiliza funcțiile și resursele Website-ului.
IV. CONDIȚII SPECIALE PRIVIND UTILZIAREA PAGINII DE INTERNET
Candidarea la un post disponibil în echipa Lidl Discount
Anunțurile de recrutare postate pe această platformă nu constituie o ofertă de angajare, în
înțelesul legislației de muncă din România și nu garantează un raport de muncă cu Lidl
Discount. O ofertă de muncă eventuală poate fi prezentată Utilizatorului (candidatului) după
ce completează toate fazele procesului de recrutare.
Lidl Discount nu este responsabil de candidaturile depuse de Utilizatori prin intermediul
canalelor indicate pe Website, Utilizatorii având obligația de a se conforma cu termenele și
condițiile aplicabile canalelor respective, dacă este cazul. Prin trimiterea aplicațiilor pentru
posturile disponibile în cadrul Locației, acestea vor fi prelucrate de persoanele responsabile
din Lidl Discount care vor trimite ulterior fiecărui candidat un răspuns pozitiv sau negativ la
candidatura lor, prin e-mail sau telefon, în funcție de preferințele Utilizatorului la momentul
trimiterii candidaturii sale. Lidl Discount își rezervă dreptul de a decide în mod liber cu
privire la acceptarea candidaturilor depuse și își rezervă dreptul de a nu justifica nicio decizie
finală și de a nu menține corespondența cu Utilizatorii care solicită asemenea justificări.
V. PROTECȚIA DATELOR
Pentru informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul
trebuie să acceseze Politica de Confidențialitate care este disponibilă la următoarea adresă
URL:
http://jobdepozit.ro/Privacy-Policy-Lidl-Roman.pdf
VI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conținutul Website-ului este protejat de legislația privind drepturile de proprietate
intelectuală aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de autor reglementat de Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile aferente. Toate textele, formatarea (inclusiv, fără
limitare la, selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile,
diagramele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile,
materialele, fotografiile, mărcile comerciale, mărcile și siglele comerciale, precum și alte
materiale și informații de pe acest Website (denumite în mod colectiv “Conținutul”) sunt
protejate de drepturile de proprietate intelectuală ale Lidl Discount, filialele și afiliații săi și
licențiații săi.
Conținutul nu poate fi copiat, supus operațiunilor de inginerie inversă, decompilate,
dezasamblat, modificat, publicat pe alte pagini de internet, inclus, schimbat sau redistribuit,
licențiat, sub-licențiat sau transferat sub nicio formă Utilizatorului. Niciunul din elementele
Website-ului nu va fi considerat în sensul de a acorda, în mod direct sau implicit, sau în
niciun alt mod, vreo licență sau drept de uz, în orice scop, privind Conținutul, în tot sau în

parte. Mărcile comerciale, siglele, denumirile comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și
neînregistrate (denumite împreună “Mărcile Comerciale”) publicate pe Website sunt
Mărcile Comerciale care aparțin Lidl Discount sau terților parteneri sau afiliați ai Lidl
Discount. Nimic de pe acest Website nu trebuie interpretat în sensul de a acorda, în mod
direct sau implicit sau în niciun alt mod, vreo licență sau drept de uz asupra vreunei Mărci
Comerciale indicate pe Website.
Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a Conținutului constituie o
încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Lidl Discount sau ale terților parteneri
sau afiliați ai Lidl Discount și poate duce la exercitarea de aceste persoane a tuturor resurselor
legale disponibile.
Lidl Discount oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă și revocabilă de a vizualiza,
distribui, tipări sau descărca orice Conținut, cum este cel definit mai sus, de pe Website,
exclusiv pentru uzul său personal. Utilizatorul nu este autorizat a licenția, republica,
distribui, copia, cesiona, sub-licenția, transfera, vinde, crea opere derivate sau orice altă
utilizare comercială a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte din Conținut nu poate fi
reprodusă în nicio formă sau incorporată în vreun sistem electronic sau mecanic de retragere
de informații, decât pentru uzul personal. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul
în niciun mod care poate sau are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau
rețea în sprijinul Website-ului sau de a interfera cu utilizarea sau dreptul oricărei alte
persoane sau entități de a utiliza Website-ul.
VII.

ALTE PREVEDERI

Website-ul poate conține trimiteri către adrese (“Linkuri”) sau referințe la alte website-uri
pentru utilizarea cărora se pot aplica termene și condiții specifice, așa cum sunt precizate pe
website-urile respective. Lidl Discount nu răspunde și nu-și asumă nicio obligație sau sarcină
privind conținutul website-urilor respective și/sau orice alte legături sau referințe care decurg
din aceste website-uri sau din altele. Includerea acestor Linkuri sau referințe în Website are
loc de obicei în beneficiul sau interesul Utilizatorului și în alte cazuri în scop publicitar.
Lidl Discount nu garantează/controlează caracterul local/precis al informațiilor prezentate pe
website-urile terților care trimit Linkuri către Website.
Prin utilizarea Website-ului în continuare, Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează
website-urile respective și/sau utilizează produsele/serviciile oferite prin aceste pagini de
internet, exclusiv pe riscul propriu și pe răspunderea proprie exclusivă și că nu poate cere Lidl
Discount despăgubirea daunelor suferite ca urmare a accesării linkurilor respective și
utilizării serviciilor puse la dispoziția sa pe website-urile indicate prin Linkuri.
VIII.

RESPONSABILITATE

Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze
de orice responsabilitate, daune, cheltuieli, solicitare sau pierdere pe Lidl Discount și
administratorii, angajații și afiliații săi, inclusiv dar fără limitare la impozitele, taxele și
costurile rezonabile aferente sau care rezultă din: (i) o încălcare a acestor Termene și Condiții
de către Utilizator sau a oricăror alte politici relevante, în special politicile privind
confidențialitatea; (ii) o utilizare necorespunzătoare a Website-ului de către Utilizator; (iii)
nerespectarea
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drepturilor
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altor drepturi de proprietate intelectuală ale Lidl Discount sau ale terților.
Lidl Discount depune eforturi în vederea păstrării acurateței informațiilor publicate pe
Website, în special dar fără limitare la informațiile cu privire la ofertele privind locurile de
muncă disponibile în cadrul Locației, ofertele financiare aferente locurilor de muncă
prezentate. Cu toate acestea, Lidl Discount nu poate fi ținut răspunzător pentru situația în
care la momentul contactării Lidl Discount de către Utilizator prin intermediul canalelor
prezentate pe Website, locurile de muncă afișate nu mai sunt disponibile. De asemenea,
oferta financiară prezentată pe Website cu privire la locurile de muncă din cadrul Locației are
caracter preliminar și orientativ, putând suferi modificări în urma evaluării documentelor și
informațiilor trimise de către Utilizator.
De asemenea, Lidl Discount nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele
folosite de Lidl Discount pentru afișarea sau transmiterea informațiilor pe Website nu conțin
viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți care pot afecta experiența
Utilizatorului pe Website sau sistemele informatice ale acestuia prin intermediul cărora
accesează Website-ul.
IX. RECLAMAȚII ȘI CONFLICTE
Aceste Termene și Condiții sunt guvernate de legislația română. În caz de neînțelegeri,
Utilizatorul va avea obligația de a depune o plângere la adresa de e-mail info@lidl.ro pentru a
identifica o soluție amiabilă. În cazul în care Lidl Discount și Utilizatorul nu ajung la o soluție
amiabilă privind situația creată, conflictul va fi soluționat de instanțele competente din
România.

