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TERMENI ȘI CONDIȚII 

30anisi15minute.ro 
 

S.C. CALIFORNIA HOLDING S.R.L., cu sediul în loc. Sfântu Ilie, com. Șcheia, jud. Suceava, 
CUI RO37192428, J33/362/2017, reprezentată de administrator, dl. Golea Alexandru, denumită în 
continuare PROPRIETAR, oferă servicii media audiovizuale la cerere la adresa de web 
www.30anisi15minute.ro sau pe altă pagină de internet sau aplicație desemnată  (în cele ce urmează 
„Pagină de Internet”) având conținutul care urmează să fie actualizat din când în când pe Pagina de 
Internet (în cele ce urmează „Serviciul”). 

Acești Termeni și Condiții Generale (în cele ce urmează „Termenii și Condițiile privind 
Utilizatorul”) se aplică relațiilor dintre PROPRIETAR și o persoană fizică (în cele ce urmează 
„UTILIZATORUL”) privind Serviciul.  

Acești Termeni și Condiții privind UTILIZATORUL se aplică și sunt obligatorii pentru 
PROPRIETAR și pentru UTILIZATOR. De asemenea, vizionarea Serviciului este supusă unor 
termeni și condiții speciale (inclusiv orice oferte speciale, prețuri, termene și modalități de plată, 
durata serviciului etc.), oferite de PROPRIETAR din când în când.  

În legătură cu orice conflicte între termenii și condițiile speciale și acești Termeni și Condiții 
privind Utilizatorul, termenii și condițiile speciale prevalează. Termenii și Condițiile privind 
UTILIZATORUL și termenii și condițiile speciale formează împreună contractul aplicabil între 
UTILIZATOR și PROPRIETAR.  

În cazul în care Serviciul este achiziționat prin intermediul unei terțe părți acționând în calitate de 
agent sau comisionar, termenii și condițiile din acest Contract vor deveni aplicabile sub condiția 
respectării prevederilor secțiunilor de mai jos.  

Indiferent dacă abonarea la Serviciu se face de la PROPRIETAR în mod direct sau prin intermediul 
unei Terțe Părți Agent, PROPRIETARUL va fi în permanență furnizorul Serviciului și responsabil 
de conținutul acestuia, iar UTILIZATORUL trebuie să fie parte la acest Contract cu 
PROPRIETARUL.  

Pentru a obține acces la Serviciu, UTILIZATORUL trebuie să confirme că a citit și a acceptat 
Termenii și Condițiile. 

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea 
semnificație: 

CONTRACT – înseamnă acceptarea de către UTILIZATORUL înregistrat cu User si parolă a 
faptului că poate viziona filmul 30 ani și 15 minute contra cost, într-o anumită perioadă de timp, că 
a acceptat Termenii și Condițiile din prezentul site, iar prin înregistrare și plată are anumite drepturi 
și obligații față de CALIFORNIA HOLDING. 

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, 
serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de 
brand CALIFORNIA HOLDING. 
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COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este 
descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon 
mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o 
interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web. 

DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți 
factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

CALIFORNIA HOLDING – înseamnă denumirea de brand sub care se prezinta societatea S.C. 
CALIFORNIA HOLDING S.R.L, dar și colaboratorii acesteia, respectiv ȘTEFAN VALENTIN 
MANDACHI. 

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte 
părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator 
este trimis atunci când accesează elementul de navigație; 

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către CALIFORNIA HOLDING 
utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de 
comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și 
serviciile furnizate de CALIFORNIA HOLDING, destinate utilizatorilor săi. 

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand CALIFORNIA 
HOLDING. 

SITE WEB – înseamnă site-urile www.30anisi15minute.ro. 

SECTIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile www.30anisi15minute.ro. 

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cat nu 
exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). CALIFORNIA HOLDING nu încurajează 
SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi; 

STOCAREA - păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor; 

UTILIZATOR - este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe 
acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul 
în care UTILIZATORUL solicită achiziționarea filmului 30 ani si 15 minute, este necesară 
înregistrarea cu User și parolă; 

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului www.30anisi15minute.ro sau a 
unei subsecțiuni din acesta. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - orice operațiune sau set de 
operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau 
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice 
alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea 
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Conținutul furnizat în cadrul Serviciului PALTFORMEI este conținut neliniar, de tip video la 
cerere, a cărui vizualizare se realizează la cererea individuala a UTILIZATORULUI și la momentul 
ales de acesta, în cadrul unei perioade de disponibilitate comunicate în prealabil de CALIFORNIA 
HOLDING. 

UTILIZATORUL poate întâmpină restricții în accesare, utilizare sau tentativa de accesare și/sau 
utilizare a Conținutului în sau din afara României (inclusiv în roaming), urmare a limitărilor de 
exploatare a drepturilor de proprietate intelectuala impuse de furnizorii conținutului disponibil în 
Serviciul PLATFORMEI. 

CALIFORNIA HOLDING învederează UTILIZATORILOR că aceste restricții de acces pot fi 
evidențiate sau nu în interfața Serviciului PLATFORMEI și că încălcarea lor de către Utilizatori 
poate constitui infracțiune, care se pedepsește în condițiile legii. Utilizatorul este singurul 
răspunzător pentru utilizarea accidentala a Serviciului PLATFORMEI atunci când acesta se afla în 
zona de graniță a României, astfel încât orice cost suplimentar generat în sarcina sa de aceasta 
accesare și/sau utilizare a Serviciului PLATFORMEI nu va putea fi imputat CALIFORNIA 
HOLDING. 

Accesul la Serviciul PLATFORMEI 

Accesul la Serviciul PLATFORMEI se poate realiza prin crearea unui cont de UTILIZATOR și 
plata de către UTILIZATOR a prețului pentru vizionare. 

În vederea creării contului de Utilizator, acesta din urmă va comunica CALIFORNIA HOLDING 
și/sau partenerilor contractuali ai CALIFORNIA HOLDING următoarelor date ale 
UTILIZATORULUI: numele, prenumele, adresa de e-mail și data nașterii. Toate aceste informații 
trebuie sa fie reale, corecte, complete și actuale. Pentru evitarea oricărui dubiu UTILIZATORUL 
înțelege ca înregistrarea contului de UTILIZATOR se va putea face prin intermediul website-ului 
www.30anisi15minute.ro sau a aplicației pentru dispozitive mobile a PLATFORMEI. 

Contul de UTILIZATOR funcționează pe baza de nume de Utilizator și parola. Utilizatorul 
INTELEGE că CALIFORNIA HOLDING nu poate garanta disponibilitatea și acceptarea niciunui 
nume de UTILIZATOR solicitat de UTILIZATOR în scopul înregistrării. Recomandarea 
CALIFORNIA HOLDING este ca parola să rămână confidențială. CALIFORNIA HOLDING nu va 
cere în nicio circumstanță UTILIZATORULUI dezvăluirea parolei. 

Contul de Utilizator este destinat exclusiv pentru uz personal. Utilizatorul se obliga să notifice 
imediat CALIFORNIA HOLDING ori de cate ori o persoană identificată sau neidentificată, fără 
permisiunea UTILIZATORULUI, accesează sau ar putea eventual accesa Serviciul cu ajutorul 
datelor de identificare ale contului de Utilizator. 

UTILIZATORULUI îi revine întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale decurgând din aceasta 
calitate și garantează respectarea obligațiilor prevăzute în prezentele Termeni și condiții. 

UTILIZATORUL se va asigura ca toate instrucțiunile/acțiunile date/întreprinse prin intermediul 
Serviciului PLATFORMEI sunt corecte și complete. În caz contrar, CALIFORNIA HOLDING nu 
răspunde de erorile care pot apărea ca urmare a nerespectării de către UTILIZATOR a acestei 
obligații. 
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UTILIZATORUL autorizează CALIFORNIA HOLDING să acționeze pe baza instrucțiunilor date 
de UTILIZATOR chiar daca instrucțiunile respective contrazic la un moment dat alte instrucțiuni 
anterioare. UTILIZATORUL dă instrucțiuni CALIFORNIA HOLDING prin accesarea Serviciului 
PLATFORMEI și prin introducerea numelui și parolei sale de UTILIZATOR. 

Plata Serviciului PLATFORMEI în sistem Pay Per View 

În cazul utilizării Serviciului PLATFORMEI în sistemul Pay Per View, UTILIZATORUL își alege 
din Conținutul Serviciului PLATFORMEI produsul pe care dorește să-l achiziționeze și îl achita 
prin intermediul sistemului de încărcare prin card bancar. Produsele oferite în sistem Pay Per View 
sunt disponibile exclusiv prin plata prețul afișat pentru fiecare produs în parte, iar preturile listate în 
dreptul fiecărui produs includ cota TVA legal aplicabila . 

Selectând opțiunea Pay Per View Utilizatorul poate încarcă în contul sau un disponibil monetar ce 
va fi compus din suma fixă de 15 lei pe care Utilizatorul le poate încarcă în contul său. 

Produsul listat în secțiunea Pay Per View a Conținutului PLATFORMEI care a fost achiziționat de 
Utilizator prin plata prețului acestuia este disponibil pentru vizionare timp de 24 (douazecisipatru) 
de ore de la momentul plății prețului. 

În funcție de metoda de plată aleasă, la înregistrare, UTILIZATORULUI i se va solicita să 
furnizeze toate sau numai unele dintre următoarele informații: numele, prenumele, adresa de e-mail, 
parola, numărul cardului de credit/debit, codul CVV / CCV și data de expirare a cardului de credit/ 
debit, numele titularului cardului, detalii legate de metoda de plată aleasă, de exemplu, detaliile 
contului furnizorului de servicii de plată relevant, codul voucherului sau orice alte informații care ar 
putea fi solicitate și necesare pentru finalizarea înregistrării (toate denumite în continuare 
„Informații de Conectare”). Informațiile de Conectare ale UTILIZATORULUI sunt personale și nu 
pot fi utilizate de o terță parte. UTILIZATORUL va păstra Informațiile de Conectare în așa fel încât 
să le protejeze împotriva accesului neautorizat. Utilizatorul este responsabil pentru orice utilizare a 
Serviciului care are loc prin intermediul contului UTILIZATORULUI. 

În cazul în care Utilizatorul suspectează utilizarea neautorizată a Informațiilor sale de Conectare, 
acesta va notifica imediat PROPRIETARUL despre acest fapt și va schimba parola 
UTILIZATORULUI. În cazul în care PROPRIETARUL are motive să creadă că Informațiile de 
Conectare au fost divulgate sau folosite în mod necorespunzător în orice alte feluri de către 
persoane neautorizate, PROPRIETARUL are dreptul să rezilieze imediat Contractul. 

PROPRIETARUL are dreptul în orice moment să solicite UTILIZATORULUI să schimbe parola 
de UTILIZATOR. Modificările vor fi efectuate prompt și pot cauza întreruperi temporare în 
utilizarea Serviciului. 

Folosirea oricăreia dintre metodele de plată alese ar putea fi blocată în cazul în care există o 
suspiciune rezonabilă privind comiterea unei fraude sau a unei alte abateri. 

Cu toate acestea, îndeplinirea cerințelor cu privire la aceste sisteme nu garantează faptul că 
UTILIZATORUL va putea să utilizeze Serviciul pe o perioadă nedeterminată și din motive ce nu 
pot fi controlate de PROPRIETAR.  

Utilizarea Serviciului poate necesita instalarea de către UTILIZATOR a software-ului unei terțe 
părți. PROPRIETARUL va furniza informații pe Pagina de Internet cu privire la care software al 
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unei terțe părți poate fi utilizat, însă PROPRIETARUL nu furnizează un software propriu și nu va fi 
responsabilă pentru software-ul terței părți și actualizările acestuia. 

Serviciul poate fi folosit cu precădere în România (în cele ce urmează „Teritoriul”). Utilizatorii pot 
să folosească Serviciul și în timp ce se află cu caracter temporar în alte state membre ale Spațiului 
Economic European (în cele ce urmează: „SEE”), în conformitate cu Regulamentul 2017/1128 al 
Parlamentului European și al Consiliului European privind portabilitatea transfrontalieră a 
serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. SEE include țările UE precum și Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia. Atunci când Utilizatorii accesează Pagina de Internet sau inițiază 
playback de conținut, PROPRIETAR poate verifica dacă adresa de IP a Utilizatorului este localizată 
în SEE. Dacă adresa de IP a Utilizatorului nu este identificabilă sau este localizată în afara SEE, 
accesul la Pagina de Internet poate fi restricționat sau nu va fi acordat și playback-ul de conținut va 
fi refuzat. 

În viitor, PROPRIETARUL poate introduce în cadrul Serviciului categorii diferite, în funcție de 
conținut, cu prețuri diferite. Dacă se introduc categorii diferite, persoanele vor putea să se 
achiziționeze, la alegere, oricare dintre categorii. 

PROPRIETARUL și partenerii acestuia pot oferi din când în când vouchere pentru accesarea 
Serviciului de către UTILIZATORI. Cu excepția cazului în care termenii și condițiile ofertei de 
vouchere prevăd altceva, prin folosirea voucherelor, UTILIZATORII sunt îndreptățiți să folosească 
Serviciul, o singură dată, cu caracter special promoțional, pentru o durată de timp limitată.  

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării platformei www.30anisi 
15minute.ro, denumită în continuare PLATFORMA. 

Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că UTILIZATORUL este de acord 
cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care UTILIZATORUL nu este de acord cu aceste 
Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să oprească utilizarea Platformei, 
Contractul de Utilizare încetând. 

Termenele și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînnoindu-se cu fiecare 
accesare, respectiv utilizare a www.30anisi15minute.ro. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, 
PLATFORMA poate în orice moment să suspende sau să oprească accesul la serviciile sale. 

Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor PLATFORMEI referitoare la conținutul acesteia și ce poate 
UTILIZATORUL face cu acesta, drepturile PLATFORMEI și obligațiile UTILIZATORULUI. 

Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea 
care se aplică întotdeauna. 

PLATFORMA va face actualizări atunci când va lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate 
sau când schimbă modul în care furnizează un serviciu sau trebuie să ne conformeze unei noi 
cerințe legale). 

Utilizarea www.30anisi15minute.ro 

Pentru a beneficia de funcționalitățile www.30anisi15minute.ro, utilizatorii au nevoie de un 
calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web 
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instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa 
adresa www.30anisi15minute.ro.  

Utilizarea serviciilor de accesare 30anisi5minute.ro, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau 
mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt 
furnizate de CALIFORNIA HOLDING și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii 
acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori. 

30anisi15minute.ro poate fi utilizat în vederea vizionării filmului ”30 ani și15 minute” în regim 
pay per view. 

Limitări și Disponibilitate 

UTILIZATORUL este de acord cu utilizarea 30anisi15minute.ro doar pentru scopul stabilit și 
permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege. 

Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și poate 
împiedica UTILIZATORUL să utilizeze Platforma, respectiv să acceseze conținut care a generat un 
trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea 
CALIFORNIA HOLDING de a furniza 30anisi15minute.ro, aceasta va avea dreptul să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului. 

CALIFORNIA HOLDING nu garantează că 30ani și 15minute sau parte din acesta este adecvată 
sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care UTILIZATORUL alege 
să acceseze și să utilizeze Platforma, o va face din proprie inițiativă și este responsabil de 
respectarea legilor aplicabile. 

CALIFORNIA HOLDING nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și 
UTILIZATORUL este de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru 
perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor. 

În plus, UTILIZATORUL înțelege și declară că 30 ani și 15minute este furnizat “ca atare” și 
“așa cum este disponibil”. CALIFORNIA HOLDING, angajații și afiliații săi își declină în mod 
expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) 
satisfacerea de către Platformă a cerințelor UTILIZATORULUI; (ii) funcționarea neîntreruptă și 
fără erori a Platformei. 

În limita maximă permisă de lege, CALIFORNIA HOLDING exclude orice răspundere contractuală 
sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe 
sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii 
acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute 
din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către UTILIZATOR a Platformei, provenite din 
vina CALIFORNIA HOLDING (neglijență, imprudență), indiferent dacă CALIFORNIA 
HOLDING a fost avertizată sau a constatat singură de posibilitatea producerii unor asemenea 
prejudicii. 

CALIFORNIA HOLDING nu exclude răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor 
dispoziții legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual. 
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Conținutul 30 anisi15minute.ro 

Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei, există posibilitatea să întâlnească un 
conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit 
preferințelor și/sau convingerilor acestora.  

Suplimentar, 30 anisi15minute.ro poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul 
tânăr. În situația în care UTILIZATORUL permite unui copil să folosească dispozitivele pentru a 
accesa 30 ani15minute.ro, UTILIZATORUL este singurul responsabil pentru a decide dacă un 
astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil. 

Când utilizează conținutul PLATFORMEI și când vizionează filmul 30 ani și 15 minute, 
UTILIZATORUL nu trebuie să: 

(i) copie, republice, modifice, editeze, altereze, adauge conținut, 
distribuie, replice, transmită sau să utilizeze filmul sau parte din acesta, nelimitându-se la forma 
electronică sau în alt mod, fără acordul prealabil, scris, al SC CALIFORNIA HOLDING SRL; 

(ii) monetizeze conținutul prin perceperea unei taxe de la alți 
utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate; 

(iii) utilizeze conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare 
alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii 30ani și 15minute; 

(iv) îl partajeze pe orice domenii, pagini, aplicații sau platforme. 

(v) PROPRIETARUL acordă UTILIZATORULUI o licență 
neexclusivă, netransmisibilă și limitată pentru a viziona conținutul Serviciului. Utilizatorul poate 
utiliza Serviciul și conținutul acestuia numai în conformitate cu Contractul și numai pentru uzul său 
personal privat. 

Drepturile de autor 

UTILIZATORII declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de 
autor aparțin CALIFORNIA HOLDING, indiferent de teritoriu. În plus, Utilizatorul declară și 
înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul 
utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare. 

Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și 
încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale CALIFORNIA HOLDING. Utilizarea în alte 
scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe. 

Link-uri Aplicații/Platforme Terțe 

Uneori PLATFORMA poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri 
exploatate de către terți. PLATOFORMA nu este responsabilă pentru modalitatea în care 
UTILIZATORUL le folosește. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și 
politici de utilizare pe care aveți UTILIZATORUL are obligația să le citească și analizeze. În plus, 
PLATFOMA nu garantează și nu răspunde pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care 
furnizează link-uri prin intermediul 30 ani și 15minute. 
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Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul 30 ani și 15minute. 
Acest lucru nu înseamnă că PLATFOMA are o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie ca 
UTILIZATORUL să prezume asocierea sau afilierea 30 ani și 15minute la/cu acele 
aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de 
către PLATFORMĂ. 

În situația în care UTILIZATORUL accesează/vizualizează 30 ani și 15 minute prin intermediul 
unei rețele de socializare (spre exemplu, accesează/vizualizează un articol partajat prin intermediul 
unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica 
și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesează/vizualizează conținutul (condiții de 
utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri). 

Protecția antiphishing 

CALIFORNIA HOLDING nu transmite prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de 
solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite 
website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații 
despre aceștia. 

Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în 
mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenirii unor posibile fraude, 
UTILIZATORUL este rugat să nu urmeze și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de 
mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa 
contact@30anisi15minute.ro. 

În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, UTILIZATORUL este rugat să respecte 
următoarele reguli: 

(i) să nu răspundă la nicio solicitare privind comunicarea de date 
cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc); 

(ii) CALIFORNIA HOLDING nu va colecta prin e-mail sau SMS 
date cu caracter personal sau informații confidențiale despre utilizatori. 

Despăgubiri 

Prin acceptarea Condițiilor UTILIZATORUL înțelege și declară că va despăgubi CALIFORNIA 
HOLDING de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, 
inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul 
contract de către UTILIZATOR sau de către persoanele care au acces la Platformă prin intermediul 
terminalului acestuia (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui 
utilizator sau terță parte. 

Modificări ale Platformei 

CALIFORNIA HOLDING își rezervă dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice 
ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale 
analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, UTILIZATORUL acceptă că s-ar 
putea afla în imposibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior. 
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Forța majoră 

Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. 
CALIFORNIA HOLDING nu va putea fi făcută responsabilă, direct sau indirect, din cauze care nu 
depind de voința acesteia. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare 
ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la 
internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în 
sistemele Platformei, erorile de operare etc. 

UTILIZATORUL nu va avea dreptul să acționeze în nici un mod care ar putea determina ca 
Serviciul sau Pagina de Internet să nu mai funcționeze, să fie supraîncărcate, deteriorate sau 
afectate. Niciun UTILIZATOR nu poate influența ori afecta în vreun fel utilizarea Serviciului de 
către un alt UTILIZATOR. 

UTILIZATORUL nu are dreptul să încerce să obțină acces neautorizat la rețele, sisteme 
informatice, conținut sau informații referitoare la Pagina de Internet sau la Serviciu. Încălcarea 
acestei prevederi va fi considerată în orice moment o încălcare semnificativă a Contractului, care, 
printre altele, poate duce la rezilierea Contractului cu efect imediat. 

 CALIFORNIA HOLDING va putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări 
ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi 
transmise prin intermediul unui pop-up afișat în Website. 

Contractul de Utilizare și relația dintre UTILIZATOR și site este guvernată de legea română. Orice 
dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din 
Suceava, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia. 

Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care 
UTILIZATORUL va fi informat la momentul potrivit.  

UTILIZATORUL este de acord să despăgubească și să protejeze PROPRIETAR,UL filialele, 
angajații, membrii consiliului de administrație și licențiatorii PROPRIETARULUI împotriva 
oricăror pierderi, cheltuieli sau cereri ce apar ca urmare sau în legătură cu încălcarea de către 
UTILIZATOR a Contractului, cu încălcarea de către UTILIZATOR a legilor aplicabile sau cu 
nerespectarea de către UTILIZATOR a drepturilor terților. 

Cesiune 

PROPRIETAR are dreptul să-și cesioneze drepturile, pretențiile și obligațiile rezultate din Contract 
către o altă societate din cadrul aceluiași grup sau către o terță parte care este de așteptat în mod 
rezonabil să își îndeplinească obligațiile prevăzute prin Contract într-o manieră satisfăcătoare. 
UTILIZATORUL are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile sale rezultate din Contract cu 
acordul prealabil al PROPRIETARULUI. 

Alegerea UTILIZATORULUI privind modulele cookie de pe acest site 

Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor 
site-ului, fiind activate automat. 

UTILIZATORUL este rugat să aleagă care dintre fișierele cookie de mai jos dorește să fie utilizate 
în ceea ce-l privește. 
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Aceste module cookie permit PLATFORMEI să analizeze modul de folosire a paginii web, putând 
astfel să se adapteze necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului. 

Aceste module cookie sunt folosite de PLATFORMĂ și alte entități pentru a oferi utilizatorilor 
publicitate relevantă intereselor acestora, atât în cadrul www.30aniși15minute.ro, cât și în afara 
acestuia. 

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu 
"cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe 
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează 
Internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet 
Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu 
poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata 
de existenta a unui cookie este determinată, tehnic, doar de webserverul care a trimis cookie-ul îl 
poate accesa din nou în momentul în care un UTILIZATOR se întoarce pe website-ul asociat 
webserverului respectiv. 

Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele 
mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. 

Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web 
pentru ca acesta să le memoreze până când UTILIZATORUL iese de pe web-siteul respectiv sau 
închide fereastra browserului.  

Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în 
general depinde de durata de viața prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și 
pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează UTILIZATORUL la momentul 
respectiv - cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi 
folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui UTILIZATOR, astfel încât sa fie livrata 
publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori. 

Politica de confidențialitate 

Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importanta pentru noi așadar, toate informațiile 
personale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale. 

CALIFORNIA HOLDING nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără 
acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără 
acordul prealabil al acestora. 

Informațiile de orice natura furnizate de către Utilizator către CALIFORNIA HOLDING, vor 
rămâne în proprietatea CALIFORNIA HOLDING. 

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă 
CALIFORNIA HOLDING acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, 
reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL 
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este, de asemenea, de acord ca CALIFORNIA HOLDING să poată utiliza liber, în interes propriu, 
aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului. 

CALIFORNIA HOLDING va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, respectiv a 
datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către CALIFORNIA HOLDING, mai 
precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură 
cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de 
protecție a datelor cu caracter personal. 

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate 
și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin 
acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai 
scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI 
este în pericol. 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal 

În temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este 
necesară notificarea în cadrul Autorității de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, 
CALIFORNIA HOLDING este scutită de la obligația de a notifica autoritatea de supraveghere. 

Cu toate acestea, deși nu mai este necesară efectuarea notificării către Autoritatea de Supraveghere 
Națională a Datelor cu Caracter Personal, CALIFORNIA HOLDING își va respecta în continuare 
obligațiile prevăzute în cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată. 

CALIFORNIA HOLDING are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru 
scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizează UTILIZATORUL despre sine.„  

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor personale ale UTILIZATORULUI este o 
preocupare majoră pentru CALIFORNIA HOLDING. De aceea, CALIFORNIA HOLDING își 
propune să ofere o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor UTILIZATORULUI. 

CALIFORNIA HOLDING nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa de e-mail a 
UTILIZATORULUI unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de 
adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa de e-mail a 
UTILIZATORULUI altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al 
UTILIZATORULUI. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit pe site, adresa sa de email poate 
opta că aceasta să fie ștearsă din baza de date. CALIFORNIA HOLDING nu va efectua comunicări 
comerciale prin posta electronica, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL si-a exprimat în 
prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări. 

Orice persoană care vizitează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin 
intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor 
furnizate în scopurile menționate mai jos. 
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Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de UTILIZATOR, de exemplu, 
în contextul completării unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui 
contract (cum ar fi contractarea unui serviciu). 

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de 
telefon, adresa de e-mail), însă poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu 
efectuarea unei programări sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de CALIFORNIA 
HOLDING. 

Încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele 
modalități: 

(i) prelucrarea în alt scop, cu consimțământul persoanei vizate; 

(ii) ștergere, distrugere, arhivare. 

2. Masurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal 

CALIFORNIA HOLDING garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise 
prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații 
cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de societăți 
terțe producătoare de programe de calculator. Deși CALIFORNIA HOLDING a luat măsuri de 
securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul 
neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet. 

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați 
desemnați în mod special. 

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la 
prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor 
de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor 
cu caracter personal. 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către operator asupra 
confidențialității. Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul 
de muncă. 

Orice date cu caracter personal tipărite pe format fizic, vor fi stocate și arhivate într-o încăpere 
închisă cu cheie cu acces restricționat. 

În scopul menținerii securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor 
informatici) operatorul ia măsuri care constau în: 

(i) interzicerea folosirii de către UTILIZATORI a programelor 
software care provin din surse externe sau dubioase; 

(ii) informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în 
privința pericolului privind virușii informatici; 

(iii) implementarea unor sisteme automate de devirusare și de 
securitate a sistemelor informatice; 
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(iv) Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru 
criptarea informațiilor care circulă prin canalele din internet intre site și UTILIZATORUL 
său. 

CALIFORNIA HOLDING depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja 
datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este 
cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate. 

3. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului 

Informațiile pe care UTILIZATORUL le furnizează vor fi tratate în conformitate cu legislația 
actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către CALIFORNIA 
HOLDING în următoarele scopuri: 

(i) facturarea serviciilor comandate; 

(ii) evaluarea serviciilor oferite; 

(iii) de marketing direct, respectiv informare prin mesaje 
transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing 
desfășurate de către CALIFORNIA HOLDING și de partenerii săi și administrare a bazei de 
date clienți (consumatori), numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul 
expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop; 

(iv) efectuarea de studii de piață, de monitorizare a 
comportamentului consumatorului; 

(v) prelucrarea și soluționarea de către CALIFORNIA 
HOLDING a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea secțiunea de 
“CONTACT” afișată pe Site); 

(vi) alte activități întreprinse de CALIFORNIA HOLDING și 
permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. 

Astfel, CALIFORNIA HOLDING se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise 
de către UTILIZATOR prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către 
terțe părți, fără acordul prealabil al UTILIZATORULUI. 

CALIFORNIA HOLDING poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru 
este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci 
când CALIFORNIA HOLDING este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile 
legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării. 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CALIFORNIA 
HOLDING are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORUL. 

Prin completarea datelor în formularul pus la dispoziție de către CALIFORNIA HOLDING, 
UTILIZATORUL declara și accepta necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de 
date a CALIFORNIA HOLDING și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale 



 

 
#șîeu films 

CALIFORNIA HOLDING 
Casă de producție film 

 
 

S.C  CALIFORNIA HOLDING  S.R.L                               
RO37192428 
J/33/362/2017          
Sat. Sf.Ilie com.Scheia jud Suceava  
	
	

să fie stocate, utilizate și prelucrate de către CALIFORNIA HOLDING, entitățile care formează 
brandul CALIFORNIA HOLDING și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de 
către CALIFORNIA HOLDING, entitățile care formează brandul CALIFORNIA HOLDING și 
colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de 
promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de 
dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și 
comportamentul consumatorului. De asemenea, UTILIZATORUL își da acordul expres și 
neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către CALIFORNIA 
HOLDING entităților care formează brandul CALIFORNIA HOLDING. 

4. Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale 

UTILIZATORULUI și toate persoanele care transmit către site, datele personale le sunt garantate 
drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată. 

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a 
„Termenilor și Condițiilor” ale acestui Site, UTILIZATORUL a luat cunoștința faptul că îi sunt 
garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, 
dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, dreptul de a se adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, are dreptul de 
a se opune prelucrării datelor personale ale sale și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau 
parțială a acestora. 

UTILIZATORUL își poate exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile 
enumerate mai sus, astfel: 

(i) dreptul la informare, respectiv CALIFORNIA HOLDING 
este obligată să furnizeze informații privind identitatea operatorului de date cu caracter 
personal, scopul în care se face prelucrarea datelor, dacă furnizarea tuturor datelor este 
obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza, precum și existența drepturilor pe care le 
are; 

(ii) dreptul de acces, respectiv CALIFORNIA HOLDING are 
obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, 
în limita unei solicitări pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediată pe 
adresa CALIFORNIA HOLDING; de asemenea are dreptul și asupra posibilității de a 
consulta registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, de a înainta plângere 
către autoritatea de supraveghere, dar și de a ataca deciziile operatorului, în conformitate cu 
dispozițiile legale; 

(iii) dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv CALIFORNIA 
HOLDING are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date 
anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date, modificată și completată; 

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
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(v) dreptul de a se adresa justiției; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl 
privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoana are dreptul de a se opune, 
pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. 

De asemenea, CALIFORNIA HOLDING poate furniza datele cu caracter ale UTILIZATORULUI 
altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul 
CALIFORNIA HOLDING, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea 
acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor 
informații personale se face conform legislației în vigoare. 

CALIFORNIA HOLDING se obliga să nu solicite în mod expres date cu caracter personal legate de 
starea de sănătate a UTILIZATORILOR. 

 

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu 
dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții” . 

CALIFORNIA HOLDING își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești 
“Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei 
Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se 
limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, 
dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele 
obținute de pe site și toate copiile acestora. 

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi 
efectuată fără o notificare prealabilă, și că CALIFORNIA HOLDING poate dezactiva sau șterge 
toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel 
de informații sau fișiere. 

UTILIZATORUL este de acord că CALIFORNIA HOLDING nu este răspunzătoare pentru 
UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de 
informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice 
astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterală. 


