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TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE A  

PAGINILOR DE INTERNET ALE 

DEPOZITARULUI CENTRAL  

 

 

Prezentul document se refera la termenii si conditiile de utilizarea a paginilor de internet 

www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro si https://lei.roclear.ro apartinand Depozitarului Central 

S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Carol I, nr.34-36, et.8, Sector 2, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9638020. 

 

Utilizarea, in orice mod, a paginilor de internet www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro si 

https://lei.roclear.ro apartinand Depozitarului Central S.A., se realizeaza si face obiectul urmatoarelor 

conditii: 

 

Dreptul de proprietate 

 

Materialele aflate in paginile de internet (website-uri) ale Depozitarului Central, incluzand continutul 

si informatiile in timp real, Codul Depozitarului Central sau orice alte informatii, precum si orice 

programe de calculator disponibile pe/prin aceste website-uri ale Depozitarului Central sunt 

proprietatea Depozitarului Central S.A. si sunt protejate prin Legea privind dreptul de autor si drepturile 

conexe. Toate drepturile, titlurile si interesele legate de paginile de internet ale Depozitarului Central 

S.A. si de continutul acestora sunt detinute, licentiate si controlate de Depozitarul Central. 

 

Modul de utilizare a continutului website-urilor DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. 

 

Cu exceptia mentiunilor exprese privind anumite parti, fisiere sau documente furnizate pe aceste pagini 

de internet, utilizatorul detine numai dreptul de a vizualiza si de a edita o copie a cuprinsului 

respectivelor website-uri ale Depozitarului Central pentru folosinta sa personala, iar nu pentru uzul 

comercial. Utilizatorii nu au dreptul sa copieze, depoziteze, indiferent daca pe un calculator sau pe un 

sistem electronic de salvare, sa transmita, transfere, prezinte, difuzeze, publice, reproduca, sa creeze din 

aceasta o opera secundara, sa expuna, distribuie, vanda, licentieze, inchirieze, concesioneze sau sa 

transfere in alt mod orice parte a cuprinsului paginilor de internet ale Depozitarului Central, oricarei 

terte personae (incluzand, fara a se limita, alte persoane din societatea sau organizatia sa), indiferent 

daca pentru un scop direct comercial sau pecuniar, fara a avea acordul prealabil scris al Depozitarului 

Central. Solicitarile privind obtinerea acordului cu privire la continutul website-urilor se vor adresa in 

scris si vor fi expediate catre Depozitarul Central S.A. 

 

Utilizatorii au dreptul de a insera in paginile proprii legaturi catre paginile de internet ale Depozitarului 

Central, sub conditia asigurarii contextului originar, respectiv prin deschiderea unei noi ferestre pentru 

vizualizarea acestuia. 

 

Limitele raspunderii DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. 

 

Datorita diversitatii surselor din care se obtine continutul paginilor de internet ale Depozitarului Central  

si a riscurilor inerente distributiei electronice a acestuia, furnizarea informatiilor catre utilizatori se face 

in formatul de baza “as is”, fara nici un fel de garantii din partea Depozitarului Central; de asemenea, 

Depozitarul Central nu raspunde pentru realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor continute pe 
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aceste website-uri, chiar daca Depozitarul Central le considera ca fiind adevarate, in temeiul celei mai 

bune cunoasteri a acestora, bazate pe folosirea unor surse demne de incredere. 

Nici editarea unui mesaj si nici continutul vreunei idei exprimate in paginile de internet ale 

Depozitarului Central nu reprezinta o consultanta sau o solicitare din partea societatii pentru a subscrie, 

cumpara sau vinde vreo valoare mobiliara/instrument financiar. Depozitarul Central isi declina expres 

orice raspundere (delictuala, contractuala sau de alt tip) cu privire sau in relatie cu oricare parte a 

continutului acestor website-uri. Depozitarul Central recomanda utilizatorilor sa se adreseze 

persoanelor specializate cu privire la evaluarea oricarui tip de valoare mobiliara/instrument financiar, 

indice, raport, opinie, sfat sau alt continut.  

In timp ce Depozitarul Central va face toate diligentele spre a se asigura de corectitudinea informatiilor 

continute in aceste pagini de internet, Depozitarul Central, societatile implicate sau oricare dintre 

angajatii sau agentii acestora nu pot si nu fac nici o reprezentare cu privire la acestea si, in limitele 

permise de legea aplicabila, urmaresc respectarea acestor termeni ai website-urilor si cuprinsul tuturor 

garantiilor exprese, implicite si statutare, de orice fel, la oricare tip de utilizator sau orice terta parte, 

incluzand fara a se limita, reprezentarile si garantiile privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, 

actualitatea, frecventa reinnoirii, certitudinea, corectitudinea, comerciabilitatea sau potrivirea cu oricare 

scop individual, sau orice reprezentari sau garantii izvorate din utilizare, obicei, comert sau aplicare a 

legii. Nici unul dintre acestia, in masura permisa de lege, nu raspunde pentru vreo pierdere sau paguba 

izvorata in orice mod din sau in legatura cu erorile, intarzierile sau omisiunile oricaror informatii 

furnizate pe aceste paginini de internet (incluzand raspunderea din culpa a oricarei persoane). 

Depozitarul Central depune eforturi pentru ca functionarea paginilor de internet sa fie continua, iar 

eventualele intreruperi sa fie minime. Depozitarul Central nu poate fi facut raspunzator pentru cazurile 

in care serviciile website-urilor sunt inaccesible utilizatorilor, din orice motiv. 

 

Utilizarea legaturilor 

 

Pe aceste website-uri sunt hiperlegaturi (“hyperlinks”) prin care se vor permite utilizatorilor sa 

paraseasca website-urile Depozitarului Central. Site-urile de legatura nu se afla sub controlul 

Depozitarului Central si Depozitarul Central nu raspunde pentru continutul website-urilor de legatura 

sau al oricarei alte hiperlegaturi continute in acesta. Depozitarul Central furnizeaza utilizatorilor aceste 

legaturi doar ca un avantaj, iar includerea oricarei hiperlegaturi nu implica aprobarea de catre 

Depozitarul Central a site-ului respectiv. 

 

Legi si reglementari 

 

Accesul utilizatorilor si folosinta de catre acestia a website-urilor www.depozitarulcentral.ro, 

www.roclear.ro si https://lei.roclear.ro sunt guvernate de toate legile si reglementarile romane aplicabile 

in materie. 

 

Cookies 

 

Cand navigati pe website-urile www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro si https://lei.roclear.ro se 

genereaza in mod automat informatii despre vizita dumneavoastra pe site. Aceste informatii includ 

adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesarii, pagina sau documentul accesat si alte informatii 

tehnice.  

Website-urile www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro si https://lei.roclear.ro nu utilizeaza cookies-

uri pentru trasarea optiunilor dumneavoastra de navigare, inregistrarea cautarilor efectuate sau a altor 

elemente cu potential intruziv.  
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Mai multe informatii puteti regasi in Politica Depozitarului Central de utilizare cookies disponibila 

pe pagina noastra de internet. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Depozitarul Central respecta confidentialitatea identitatii utilizatorului. In general, utilizatorii pot vizita 

paginile de internet ale Depozitarului Central fara a comunica Depozitarului Central identitatea lor sau 

a dezvalui orice informatii personale despre ei insisi. Sunt momente in care Depozitarul Central poate 

avea nevoie de informatii referitoare la utilizatori, de natura celor privind numele/denumirea, adresa 

postala sau adresa de e-mail. Utilizatorului i se va solicita sa ofere aceste informatii in mod voluntar. 

Depozitarul Central va lua toate masurile de siguranta necesare pentru a proteja informatiile pe care 

utilizatorii le comunica Depozitarului Central. 

Depozitarul Central nu va vinde date cu caracter personal colectate de la utilizatorii paginilor de internet 

niciunei alte societati, agentii sau terte persoane si nu va comunica/publica asemenea informatii, cu 

exceptia cazurilor in care o asemenea cerinta emana din lege, de la autoritati competente de 

supraveghere a tranzactionarii sau a activitatilor sale de internet sau a unor altfel de activitati conexe 

acestora. Atunci cand Depozitarul Central primeste informatii despre o sesiune de acces a unui utilizator 

sau despre un utilizator, aceasta poate sa le foloseasca in scopuri de cercetare sau reglementare sau 

pentru a-si imbunatati website-urile. In general, pe paginile de internet ale Depozitarului Central, 

adresele de IP (adresa de localizare prin internet a unui computer) sunt conectate pentru a urmari/media 

o sesiune a utilizatorului, in timp ce utilizatorul ramane anonim. Aceasta informatie este analizata pentru 

estimarea corecta a tendintelor si pentru statistici (ca de pilda cati utilizatori ai website-ului sunt in vizita 

si cat timp petrec acolo), precum si pentru alte utilizari posibile. 

 

Mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteti regasi in Politica 

Depozitarului Central cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila pe pagina 

noastra de internet. 

 

Modificarea termenilor si conditiilor de utilizare 

 

Depozitarul Central isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul document si se presupune ca 

utilizatorii sunt in cunostinta de cauza cu privire la orice schimbari care intervin si sunt tinuti sa le 

respecte, incepand cu data editarii si publicarii acestora pe paginile de internet 

www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro si https://lei.roclear.ro. 

 

Modificarea continutului paginii de internet 

 

Depozitarul Central isi rezerva dreptul de a modifica, fara o notificare prealabila, toate materialele si 

informatiile despre servicii continute pe aceste website-uri. 

 

Nerespectarea termenilor si conditiilor de utilizare 

 

In cazul in care un utilizator incalca termenii si conditiile prevazute in acest document, Depozitarul 

Central isi rezerva dreptul de a recurge la toate mijloacele legale si juste pe care le considera necesare, 

incluzand dreptul de a bloca accesul unei anumite adrese de internet la website-urile Depozitarului 

Central. 
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