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TERMENI SI CONDITII 

 

Aplicatia SARCINA MEA pune la dispozitia Utilizatorului mai multe module prin care acesta poate:  

• accesa articole in functie de saptamana de sarcina; 

• adauga in jurnal informatii despre evolutia sarcinii; 

• folosi sectiunea Unelte pentru a-si salva nume preferate, a-si urmari greutatea si a-si 
adauga liste de cumparaturi; 

• accesa detalii despre medicii REGINA MARIA, pachetele de nastere disponibile, pachete 
stem. 

Aplicatia SARCINA MEA poate fi accesata atat pe device-urile cu sistem de operare Android, cat 
si pe cele cu sistem de operare iOS de pe mobil sau tableta. 

REGINA MARIA inseamna grupul de societati controlate de Centrul Medical Unirea SRL, astfel 
cum sunt ele identificate in Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 
disponibila aici: https://www.reginamaria.ro/gdpr 

Utilizatorul este orice persoana fizica care descarca, instaleaza si acceseaza aplicatia indiferent 
daca este sau nu pacient sau abonat al REGINA MARIA. Mai multe detalii despre accesarea 
serviciilor REGINA MARIA puteti gasi aici: https://www.reginamaria.ro/accesare-servicii-
medicale  

1. UTLIZAREA APLICATIEI 

1.1 Instalarea, accesarea si folosirea Aplicatiei constituie consimtamantul expres si neechivoc al 
Utilizatorului cu privire la acceptarea acestor Termeni si ConditiiIn cazul in care nu sunteti de 
acord cu prezentele Termeni si Conditii, va rugam sa stergeti Aplicatia. 

1.2 Prin utilizarea Aplicatiei, va exprimati acordul pentru colectarea, stocarea, utilizarea si 
distribuirea datelor dumneavoastra astfel cum sunt descrise in prezentele Termeni si Conditii.  

1.3 Aplicatia se poate descarca in mod gratuit si nelimitat de catre orice persoana, utilizatorul 
fiind singurul responsabil pentru modul in care isi gestioneaza datele din Aplicatie.  

1.4 Utilizatorul acceseaza aplicatia completand “numele si prenumele”, “adresa de email” si 
“numarul de telefon”. Prin completarea datelor din formular, Utilizator este de acordul sa fie 
contactat de REGINA MARIA in legatura cu pachetele de nastere si stem. REGINA MARIA va 
contacta utilizatorul o singura data sau ori de cate ori utilizatorul va completa formularul.  

1.5 Aceste informatii nu vor servi ca date de acces, utilizatorul nu va trebui sa introduca ulterior 
date pentru a accesa Aplicatia. Utilizatorul va trebui sa reintroduca aceste informatii doar atunci 
cand reinstaleaza Aplicatia. Acesti Termeni si Conditii nu creeaza drepturi pentru terte persoane. 

2. DURATA SI INCETAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A APLICATIEI 
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2.1 Descarcarea Aplicatiei da dreptul utilizatorului de a folosi Aplicatia pentru o perioada 
nedeterminata incepand cu data descarcarii. In cazul in care noi versiuni ale aplicatiei vor fi 
disponibile este posibil ca folosirea aplicatiei sa fie ingreunata sau chiar oprita din motive tehnice 
pana la descarcarea unei noi versiuni a Aplicatiei. 

2.2 Utilizatorul poate inceta folosirea Aplicatiei in orice moment prin stergerea acesteia. 

3. PRETUL 

3.1 Descarcarea si folosirea Aplicatiei este gratuita. Cu toate acestea, in momentul folosirii 
Aplicatiei de catre Utilizatori este posibil ca acestia sa plateasca costurile impuse de operatorul 
de internet, date sau telefonie mobila, cum ar fi taxele de conectare si navigare internet. Plata 
unor asemenea costuri este responsabilitatea Utilizatorilor. Aplicatia poate fi utilizata de orice 
persoana indiferent daca este sau nu pacient sau abonat al REGINA MARIA. In toate cazurile 
utilizarea aplicatiei este gratuita. 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1 Tratam drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea pe care o realizam asupra datelor 
referitoare la dumneavoastra cu maxima seriozitate. Datele cu caracter personal pe care le 
stocam sunt: “Nume si prenume”, “email” si “numarul de telefon”. Mentionam ca aplicatia nu 
stocheaza informatiile introduse de Utilizator in: “Profilul meu”, “Jurnal”, “Unelte”. Aceste 
informatii sunt sterse din Aplicatie o data cu dezinstalarea acesteia de catre Utilizator.  

4.2 Vom continua sa luam toate masurile tehnice si organizatorice rezonabile pentru a ne asigura 
ca acestea sunt respectate. Ne asiguram in acest sens ca echipamentele tehnice folosite de noi 
sau de furnizorii nostri pentru prelucrarea datelor Utilizatorilor sunt securizate si actualizate 
pentru a preintampina intruziunile neautorizate.  

4.3 Mai multe informatii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se 
regasesc in Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibila aici: 
https://www.reginamaria.ro/gdpr 

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

5.1 Aplicatia, elementele sale componente, elementele grafice, precum si Continutul Aplicatiei, 
sunt detinute de REGINA MARIA, iar Utilizatorul intelege ca nu are niciun drept asupra acestora, 
cu exceptia dreptului limitat de instalare si folosire a Aplicatiei, conform prezentelor Termeni si 
conditii. 

5.2 Utilizatorul intelege ca informatiile care sunt puse la dispozitie de catre REGINA MARIA prin 
intermediul Aplicatiei sunt proprietatea REGINA MARIA si pot fi protejate, in conditiile legii, prin 
drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala.  

5.3 Utilizatorilor le este interzis sa foloseasca orice imagine, marca sau semn apartinand REGINA 
MARIA sau tertelor persoane, daca nu au obtinut in prealabil consimtamantul scris al titularilor. 
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5.4 Utilizatorul poate descarca si utiliza Aplicatia numai pentru uzul personal si numai in scopuri 
non-comerciale, pentru care REGINA MARIA va acorda o licenta neexclusiva si limitata in acest 
sens. Astfel, Utilizatorului ii este interzis: 

• sa foloseasca Aplicatia in scopuri ilegale;  

• sa vanda, exporte, licentieze, modifice, copieze, aplice ingineria inversa, distribuie sau 
transmita Aplicatia fara acordul prealabil, scris a REGINA MARIA, precum si fara 
respectarea conditiilor impuse de REGINA MARIA in acest sens;  

• sa realizeze lucrari derivate, sa modifice, sa sublicentieze, sa dea in leasing, sa imprumute, 
sa distribuie ori sa utilizeze in alte scopuri Aplicatia, software-ul care sta la baza Aplicatiei 
sau orice alta componenta a acesteia; 

• sa publice sau sa puna la dispozitie in alt mod Aplicatia pentru ca altii sa o poata copia. 

5.5 In acest sens, Utilizatorilor le este interzis: 

✓ sa republice materialele incarcate in Aplicatie (incluzand republicarea pe diverse site-uri 
sau platforme online si/sau offline); 

✓ sa vanda, inchirieze sau sub-licentieze materialele incarcate in Aplicatie; 
✓ sa prezinte orice materiale incarcate in Aplicatie in public; 
✓ sa reproduca, sa copieze sau sa exploateze materialele incarcate in Aplicatie in scopuri 

comerciale; 
✓ sa fabrice baze de date folosind Continutul Aplicatiei; 
✓ sa redistribuie materialele incarcate in Aplicatie, cu exceptia continutului specific sau 

facut expres disponibil pentru redistribuire. 

5.6 Avand in vedere faptul ca REGINA MARIA doreste imbunatatirea experientei Utilizatorilor in 
Aplicatie, incurajam opiniile si sugestiile; REGINA MARIA poate folosi comentariile sau sugestiile 
fara niciun fel de obligatie fata de Utilizatori. Opiniile si sugestiile pot fi transmise la adresa de 
email: online@reginamaria.ro   

6. LIMITARI DE RASPUNDERE 

6.1 Ne straduim ca Aplicatia sa functioneze in mod continuu, dar cu toate acestea, Aplicatia poate 
suferi intreruperi si pene ocazionale. REGINA MARIA nu garanteaza ca Aplicatia va fi disponibila 
in mod constant sau disponibila fara intreruperi si nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna 
indirecta sau incidentala care rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Aplicatia. 

6.2 Prin accesarea Aplicatiei sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea 
acesteia. Regina Maria nu este responsabila pentru prejudiciile survenite in urma neglijentei 
Utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea accesului in Aplicatie. 

6.3 Utilizatorul intelege faptul ca REGINA MARIA nu are control si nici obligatia de a actiona cu 
privire la: 

a) continutul care este accesat de catre Utilizator prin intermediul Aplicatiei; 
b) efectul continutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Aplicatiei; 
c) interpretarea sau utilizarea de catre Utilizator a continutului Aplicatiei; 
d) actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesarii continutului Aplicatiei; 
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f) prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate in 
cadrul Aplicatiei si care provin din surse externe; 
g) prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Aplicatiei precum si pentru cele rezultand din 
imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate in cadrul Aplicatiei. 

6.4 REGINA MARIA nu garanteaza utilizarea optima a Aplicatiei decat prin sistemele de operare 
iOS si Android. Cu toate acestea, este posibil ca Aplicatia sa nu fie compatibila cu toate tipurile 
de terminale mobile care functioneaza cu aceste sisteme de operare. REGINA MARIA nu isi asuma 
nicio raspundere in cazul in care Aplicatia nu poate fi instalata pe terminalul mobil al Utilizatorului 
sau aceasta nu poate fi accesata ori utilizata in ceea ce priveste toate functionalitatile sale. 

6.5. REGINA MARIA nu raspunde pentru nicio eroare sau omisiune aparute la Aplicatie; orice 
defectiuni, intarzieri sau intreruperi aparute la Aplicatie; orice pierderi sau defectiuni ce reies din 
folosirea Aplicatiei. REGINA MARIA nu garanteaza acuratetea informatiei prezentate in aplicatie. 
Facem eforturi pentru sincronizarea optima a tuturor sistemelor, dar nu se pot exclude erori de 
transmitere a datelor intre diversele sisteme folosite.  

6.6. Documentele accesate prin intermediul aplicatiei nu au valoare de document medico legal. 

7. INCALCAREA PREZENTELOR TERMENI SI CONDITII 

7.1 Fara prejudicierea altor drepturi ale REGINA MARIA conform acestor Termeni si Conditii, daca 
Utilizatorii incalca Termenii si Conditiile in orice fel sau daca REGINA MARIA suspecteaza in mod 
rezonabil ca acestia au incalcat Termenii si Conditii, REGINA MARIA poate bloca accesul la 
Aplicatie al anumitor aparate sau poate initia actiuni legale impotriva Utilizatorilor. 

8. PREVEDERI DIVERSE 

8.1 REGINA MARIA isi rezerva dreptul de a efectua oricand modificari cu privire la acesti Termeni 
si conditii, precum si Nota de informare privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter 
personal.  

8.2 Modificarile aduse acestor documente vor intra in vigoare la data publicarii in cadrul 
Aplicatiei. Utilizatorii sunt sfatuiti sa verifice periodic Termenii si conditiile de utilizare, precum si 
Nota de Informare pentru a vedea daca acestea au suferit modificari. 


