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Condiţii generale de utilizare pentru înregistrarea şi utilizarea aplicaţiei web MyBosch 
(nivel: 01.02.2016) 

 

Aceste condiţii de utilizare sunt valabile în varianta aflată în vigoare la semnarea contractului 
pentru înregistrarea şi folosirea aplicaţiei web MyBosch la Robert Bosch GmbH, Robert-
Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe („Ofertant“, „noi“ sau „nouă“) de către 
dumneavoastră, în calitate de utilizator final („Utilizator“, „dumneavoastră“). 

§ 1 Ofertă de servicii şi disponibilitate  

1. Aplicaţia web MyBosch permite utilizarea unor servicii diverse, independente de 
prezenta înregistrare, prin care dumneavoastră puteţi, printre altele, accesa diferite 
informaţii.  

2. Serviciile utilizabile prin aplicaţia web MyBosch pot fi, de exemplu, aplicaţii pentru 
telefonul mobil, alte aplicaţii, web shop-uri cât şi disponibilizarea unor date, articole, 
documente de imagine şi de text, informaţii şi alte conţinuturi (denumite în cele ce 
urmează „Conţinuturi“). 

Volumul conţinuturilor le găsiţi în descrierile serviciilor. Pentru utilizarea acestor 
servicii gratuite sau taxabile sunt valabile condiţii proprii de utilizare şi protecţie a 
datelor, ele necesitând eventual indicarea unor date suplimentare. În momentul 
înregistrării pentru acest serviciu veţi fi totuşi atenţionat separat şi eventual întrebat 
privitor la datele dumneavoastră de plată. 

3. Ne rezervăm dreptul de a completa aplicaţia web MyBosch sau de a limita în timp 
utilizarea sa. Ca utilizator, nu puteţi beneficia în continuare de anumite servicii sau 
piese. 

4. Pentru utilizarea aplicaţiei web MyBosch, trebuie să vă înregistraţi. Înregistrarea în 
vederea utilizării cât şi utilizarea aplicaţiei web sunt gratuite. 

5. Nu există dreptul utilizării fără întrerupere a aplicaţiei web MyBosch. Nu este 
garantată accesarea sau utilizarea aplicaţiei web MyBosch fără întreruperi sau fără 
a fi afectată de lucrări de întreţinere, dezvoltare sau de deranjamente (ca de ex. 
pene de curent, erori de hard şi soft, probleme tehnice la cablurile de date) care ar 
putea duce la pierderi de date. Ofertantul se străduieşte să asigure utilizarea pe cât 
posibil fără întreruperi a aplicaţiei web MyBosch.  

§ 2 Înregistrare la aplicaţia web MyBosch 

1. Pentru a vă putea înregistra la aplicaţia web MyBosch trebuie să fiţi major. Minorilor 
şi persoanelor cu accesul restricţionat definitiv le este interzisă înregistrarea. În 
cursul procesului de înregistrare veţi fi rugat să vă introduceţi datele de acces. 
Acestea constau dintr-un nume de utilizator, o parolă la alegere şi o adresă de e-
mail. 

2. În plus, înregistrarea se poate face şi cu datele de acces ale reţelei de socializare 
oferite, Facebook, Twitter şi Google+ (individual şi/sau împreună cu „SocialID“). În 
acest caz, în locul unui nume de utilizator şi a unei parole specifice pentru aplicaţia 
web, pentru înregistrare se va utiliza funcţionalitatea corespunzătoare a reţelei de 
socializare selectate, la care utilizatorul trebuie să se fi logat în prealabil. 

3. Prin trimiterea datelor dumneavoastră de înregistrare ne faceţi o ofertă de încheiere 
a unui contract de utilizare pe baza prezentelor condiţii de utilizare. Acceptul acestei 
oferte va fi decis la libera alegere. Dacă înregistrarea nu va fi confirmată prin e-mail 
într-un interval adecvat de timp la adresa de e-mail indicată de dumneavoastră, nu 
veţi mai fi legaţi de oferta dumneavoastră. Accesarea confirmării prin e-mail 
constituie baza contractului de utilizare convenit iar noi vă vom activa accesul 
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solicitat. Din momentul activării aveţi dreptul de a utiliza aplicaţia web MyBosch în 
cadrul prezentelor condiţii de utilizare. În acest scop, trebuie mai întâi să confirmaţi 
activarea printr-un click pe linkul din e-mail. 

4. Vă puteţi înregistra o singură dată la aplicaţia web MyBosch. Înregistrarea 
dumneavoastră, contractul de utilizare şi contul de utilizator cât şi datele de acces 
nu sunt transmisibile. De regulă, la înregistrare nu efectuăm o verificare a identităţii 
şi datelor dumneavoastră. De aceea, nu putem garanta că, în cazul fiecărui titular 
de profil, este vorba despre persoana care susţine că este respectivul titular de 
profil. 

Un SocialID poate fi legat numai la aplicaţia web MyBosch. 

5. În măsura în care este disponibil ca funcţionalitate în cadrul aplicaţiei web 
MyBosch, vă puteţi configura individual, în funcţie de propriile dorinţe, profilul de 
utilizator, în cadrul condiţiilor de utilizare existente. Puteţi afla mai multe din 
descrierile serviciilor respective.  

§ 3 Răspunderea pentru datele de acces 

1. Trebuie să păstraţi secrete datele dumneavoastră de acces inclusiv parola şi în 
niciun caz să nu permiteţi unor terţi neautorizaţi accesul la acestea. 

2. Vă asumaţi de asemenea răspunderea că datele dumneavoastră de acces şi 
utilizarea serviciilor puse la dispoziţie se face numai de către dumneavoastră 
respectiv de către persoana împuternicită de dumneavoastră. În cazul în care există 
temerea că terţi neautorizaţi au aflat sau vor afla datele dumneavoastră de acces, 
trebuie să informaţi neîntârziat ofertantul în acest sens. 

Vă rugăm să reţineţi: Vă revine întreaga răspundere pentru utilizarea şi/sau 
alte activităţi efectuate cu datele dumneavoastră de acces. 

§ 4 Blocarea accesului 

1. Vă putem bloca temporar sau definitiv, cum vom considera noi,accesul total sau 
parţial la aplicaţia web MyBosch în cazul în care există motive concrete să se 
considere că aţi încălcat prezentele condiţii de utilizare şi/sau legile în vigoare sau 
dacă suntem în orice alt fel îndreptăţiţi în a-l bloca. La luarea deciziei privind 
blocarea vor fi luate în considerare în mod corespunzător şi interesele 
dumneavoastră legitime. În măsura în care, în ciuda atenţionării, veţi încălca în mod 
repetat condiţiile de utilizare, ne rezervăm dreptul de a vă bloca definitiv accesul şi 
de a vă exclude în mod permanent de la utilizarea aplicaţiei web MyBosch. 

2. În cazul blocării definitive a accesului dumneavoastră, vă vom informa prin e-mail 
în acest sens.  

3. În cazul blocării temporare, după expirarea duratei blocării sau după dispariţia 
definitivă a motivului care a dus la blocare, vă vom reactiva accesul şi vă vom 
informa prin e-mail despre aceasta. Dacă accesul v-a fost blocat definitv, el nu mai 
poate fi reactivat. 

§ 5 Terminarea utilizării 

1. Puteţi rezilia în orice moment contractul de utilizare prin Bosch Global ID. Ne 
rezervăm de asemenea dreptul de a rezilia contractul de utilizare în termen de 
paisprezece (14) zile calendaristice. 

2. În cazul terminării contractului de utilizare prin Bosch Global ID, avem dreptul de a 
şterge definitiv, după 30 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a rezilierii şi 
după expirarea unor termene legale de păstrare a evidenţelor, toate datele rezultate 
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în cursul înregistrării dumneavoastră. Privitor la datele personale, au prioritate 
reglementările privind protecţia datelor, care pot face necesară şi o ştergere mai 
timpurie. 

§ 6 Amploarea utilizării permise, reguli de comportament, supravegherea 
activităţilor legate de utilizare 

1. Dreptul dumneavoastră de utilizare se limitează la conţinuturi a căror accesare este 
posibilă prin aplicaţia web MyBosch (eventual cu ajutorul SocialID) cât şi la 
utilizarea funcţiilor disponibile în cadrul reglementărilor cuprinse în aceste condiţii 
de utilizare. 

2. Dumneavoastră veţi răspunde de crearea premiselor tehnice necesare utilizării de 
servicii conform contractului, corespunzător nivelului dumneavoastră de 
responsabilitate, (mai ales hardware, browser web şi acces la internet). Noi sau 
ofertanţii serviciilor respective nu sunt obligaţi să vă acorde consultanţă în acest 
scop. 

3. Avem dreptul exclusiv de a utiliza şi valorifica nelimitat datele care nu au un caracter 
personal, care ne-au fost transmise sau au fost generate în cadrul utilizării Bosch 
Global ID. 

§ 7 Protecţia conţinuturilor, răspunderea pentru conţinuturile terţilor 

1. Conţinuturile devenite disponibile prin intermediul înregistrării la aplicaţia web 
MyBosch sunt preponderent protejate de drepturi de autor, dreptul mărcilor şi 
legislaţia privind concurenţa sau de alte drepturi de proprietate industrială şi rămân 
în proprietatea noastră, a clienţilor noştri sau a altor terţe părţi care au pus la 
dispoziţie conţinuturile respective. Gruparea conţinuturilor ca atare este de asemeni 
protejată de drepturile de autor. Puteţi utiliza aceste conţinuturi numai conform 
prezentelor condiţii de utilizare şi numai în cadrul prevăzut al aplicaţiei web 
MyBosch. 

2. Conţinuturile disponibile pe pagina de înregistrare şi de Login pentru utilizarea 
aplicaţiei web MyBosch provin parţial de la noi şi parţial de la alţi utilizatori respectiv 
de la alte terţe părţi. Conţinuturile utilizatorilor cât şi cele ale altor terţe părţi sunt 
denumite în cele ce urmează „Conţinuturile terţilor“.  

3. Nu verificăm integritatea, corectitudinea şi legalitatea conţinuturilor terţilor şi 
de aceea nu ne asumăm răspunderea şi nu garantăm integritatea şi 
actualitatea conţinuturilor terţilor. Aceasta este valabil şi în ceea ce priveşte 
calitatea conţinuturilor terţilor şi aplicabilitatea acestora într-un anumit scop. 

§ 8 Protecţia datelor, confidenţialitate 

Face parte din standardele noastre de calitate să tratăm cu responsabilitate datele 
dumneavoastră cu caracter personal. De aceea, acestea vor fi colectate, prelucrate 
şi utilizate de noi numai dacă există o bază legală pentru aceasta sau dacă ne-aţi 
dat acordul în acest sens. În normele noastre de protecţie a datelor găsiţi informaţii 
detaliate cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră. 

§ 9 Limitarea răspunderii 

1. Nu ne asumăm răspunderea pentru încălcări minore, din neglijenţă, ale obligaţiilor 
ce ne revin în cadrul utilizării aplicaţiei web MyBosch, în măsura în care acestea nu 
pun în pericol viaţa, corpul sau sănătatea sau dacă nu se referă la pretenţii 
rezultând din legea privind răspunderea pe produse. Neatinsă rămâne răspunderea 
pentru încălcarea obligaţiilor a căror îndeplinire face posibilă executarea 
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corespunzătoare a contractului de utilizare şi asupra respectării cărora utilizatorul 
se poate baza în mod normal. Acelaşi lucru este valabil privitor la încălcarea 
obligaţiilor de către împuterniciţii noştri.  

2. În măsura în care, conform prezentelor dispoziţii răspunderea noastră este exclusă 
sau limitată, aceasta este valabil şi în cazul răspunderii organelor şi împuterniciţilor 
noştri, în special în cazul colaboratorilor noştri. 

§ 10 Modificări ale prezentelor condiţii de utilizare; transferul raportului contractual 

1. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând condiţiile de utilizare, chiar în cadrul 
raportului contractual existent. Astfel de modificări vi se vor aduce la cunoştinţă prin 
e-mail, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare. Dacă 
în termen de 30 zile de la primirea notificării nu veţi avea obiecţii referitoare la 
modificările făcute şi veţi continua să beneficiaţi de servicii şi după expirarea 
perioadei de formulare a obiecţiilor, atunci modificările vor fi considerate ca fiind 
acceptate şi vor intra în vigoare după expirarea termenului menţionat. În caz de 
obiecţii, contractul de utilizare va fi continuat în aceleaşi condiţii ca şi până în 
momentul respectiv. În caz de obiecţii, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul 
de utilizare conform § § 5 . În notificarea de modificare sunteţi informaţi cu privire 
la dreptul dumneavoastră de a formula obiecţii şi la consecinţele acestora. 

2. Avem dreptul să transferăm raportul nostru contractual cu dumneavoastră cât şi 
drepturile şi obligaţiile legate de utilizarea aplicaţiei web MyBosch puse la dispoziţie 
în mod gratuit şi a condiţiilor sale de utilizare, firmei Robert Bosch Power Tools 
GmbH , aceasta având ca efect exonerarea noastră de răspunderea contractuală. 
Astfel Robert Bosch Power Tools GmbH ne va lua locul în contractul încheiat cu 
dumneavoastră. 

§ 11 Modificări ale aplicaţiei web MyBosch 

Avem dreptul să modificăm în orice moment serviciile oferite gratuit în cadrul 
aplicaţiei web MyBosch, să punem la dispoziţie gratuit sau contra cost servicii noi 
şi să sistăm serviciile oferite gratuit.  

§ 12 Dispoziţii de ordin general 

1. La Impressum găsiţi informaţii detaliate despre noi în calitate de operator/pe pagina 
de înregistrare la aplicaţia web MyBosch. 

2. Este aplicabil dreptul german. 

3. Dacă sunteţi comerciant, singura instanţă de judecată competentă este cea a 
sediului ofertantului. Avem totuşi dreptul de a vă chema în judecată şi la sediul 
dumneavoastră social. 

4. Dacă vreuna din dispoziţiile privind utilizarea este sau devine nulă, valabilitatea 
celorlalte dispoziţii nu va fi afectată de aceasta. În astfel de cazuri, părţile au 
obligaţia să colaboreze la redactarea unor dispoziţii care să genereze un rezultat 
legal cât mai apropiat posibil din punct de vedere economic de cel care ar fi putut fi 
obţinut prin dispoziţia considerată nulă. Cele de mai sus sunt valabile pentru 
umplerea lacunelor din contract. 


