TERMENI ȘI CONDIȚII

ULTIMA ACTUALIZARE: 23.08.2020

Bine ați venit pe The Cast List! Aceasta este o platformă online de distribuție și selecție (“casting”) a
actorilor, artiștilor și talentului din România și din Europa de Est, ce are ca obiectiv creșterea
vizibilității și promovarea acestora pe piețele internaționale.
Platforma The Cast List aduce la un loc și creează o interacțiune directă și rapidă între:

●

oferta de talent, formată atât din actori, artiști profesioniști, cât și din amatori = “real
people” , adică toți acei oameni care pot juca într-un film sau într-o reclamă, fără a fi actori
sau artiști profesioniști,
pe de o parte și

●

cererea de talente, formată atât din producători, regizori, directori de casting, fotografi, cât
și din alți profesioniști din industria cinematografică, media, advertising sau TV, în căutare
de talente, pe de alta parte.

Platforma The Cast List redefinește întregul proces de selecție a talentelor= “casting” ,
simplificându-l complet.

Accesarea și/sau utilizarea platformei The Cast List, regăsită la adresa de URL
https://thecastlist.com/ (”Platforma The Cast List”, „Platforma”), se face în conformitate cu
dispozițiile prevăzute în Termenii și Condițiile prezente (”Termenii”).
Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, (i) în calitate de Client sau (ii) în calitate de
Agenție sau Talent sau (iii) în calitate de utilizator care doar navighează prin Platforma noastră și
ON VOGUE MANAGEMENT S.R.L., persoană juridică română, București, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul J40/17482/19.09.2007, având Cod Unic de Identificare 18135809
"Compania", “Noi” sau “noastră”). Înainte de a utiliza Platforma, va trebui să acceptați acești
Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Platforma numai dacă acceptați toți acești
Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Platforma. Utilizarea Platformei
reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni.
În cazul în care utilizați Platforma în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta
acești Termeni în numele societății respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului
"dumneavoastră" în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.
De asemenea, în cazul în care utilizați Platforma în numele unui Talent minor, declarați că sunteți
reprezentantul legal al minorului respectiv și că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele
minorului respectiv. În acest caz, toate obligațiile utilizatorului sunt și în sarcina dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări
Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Platformă și vom actualiza data
"ultimei actualizări" indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod
corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a
Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a
Platformei după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

1.

DEFINIȚII. CONT UTILIZATOR

1.1.

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificații:
”Talent” înseamnă orice persoană fizică, care întreprinde activități specifice de actor, artist,
model sau figurant, și care este înregistrat pe Platforma The Cast List;
"Client” înseamnă orice persoană juridică sau fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care se
înregistrează pe Platforma The Cast List, care întreprinde orice activități legate de casting,
precum, fără limitare, de tipul regie, producție, distribuție și dorește să angajeze ori să
colaboreze cu un Talent;
„Agenție” înseamnă orice persoană juridică ce furnizează servicii de reprezentare ale
Talentelor; în sensul acestor Termeni, prin Agenție se va înțelege și un agent individual;
”Utilizator” face referire atât la Client, la Agenție, cât și la Talent, precum și la
reprezentantul legal al Talentului minor (dacă este cazul). Orice prevedere care face
mențiune a noțiunii de Utilizator, va fi aplicabilă acestor categorii;
„Job / job” înseamnă rolul / proiectul pentru care Clientul caută Talente;
”Părțile” face referire în mod cumulat atât la Companie, cât și la Utilizatori.

1.2.

Pentru a avea acces la toate caracteristicile disponibile pentru fiecare tip de Utilizator,
trebuie să vă înregistrați și să creați un cont de utilizator în Platforma noastră (“Cont de
Utilizator”), și să completați câmpurile obligatorii.

1.3.

Pentru crearea Contului de Utilizator avem nevoie de anumite date, astfel cum sunt indicate
în formularul de înregistrare în Platformă. Pentru modul în care prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați politica privind prelucrarea
datelor cu caracter personal. Trebuie să furnizați informații exacte, actuale și complete
despre Dvs. pentru Contul de Utilizator.

1.4.

Este interzisă folosirea conturilor altor persoane pentru a vă înregistra în Platforma The
Cast List.

1.5.

Atunci când folosiți Contul de Utilizator, trebuie să luați următoarele precauții:

i.

alegeți o parolă puternică;
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ii.

mențineți și actualizați în mod prompt după cum este necesar informațiile Contului
de Utilizator;

iii.

protejați datele de identificare ale Contului Dvs. de Utilizator și accesul la Contul de
Utilizator.

1.6.

Dacă deveniți conștient de orice utilizare neautorizată a parolei, a datelor Contului de
Utilizator sau a Contului de Utilizator, trebuie să ne anunțați imediat.

1.7.

Confirmați și sunteți de acord cu faptul că sunteți responsabil pentru toate activitățile care
au loc în Contul Dvs. de Utilizator și acceptați toate riscurile oricărui acces autorizat sau
neautorizat al Contului Dvs. de Utilizator, în măsura maximă permisă de lege.

2.

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PLATFORMEI THE CAST LIST

2.1.

Compania oferă Clientului, în baza contului creat de către acesta, acces la Platforma The
Cast List, prin intermediul căreia poate accesa profilul Talentelor și să îi contacteze în
vederea angajării sau colaborării cu aceștia.

2.2.

Compania oferă Talentului, în baza contului creat de către acesta, acces la Platforma The
Cast List, prin intermediul căreia poate/va fi promovat, contactat și selectat de către Clienți
în vederea angajării sau colaborării cu aceștia, cat și accesa și aplica la anunțurile de joburi
(= “castingurile”) publice ale Clienților.

2.3.

Compania oferă Agenției, în baza contului creat de către aceasta, acces la Platforma The Cast
List, prin intermediul căreia poate promova Talentele pe care le reprezintă și poate fi
contactată de către Clienți în vederea angajării sau colaborării cu aceștia.

2.4.

În măsura în care datele personale oferite de către Utilizator la momentul completării
formularului de înscriere în Platforma The Cast List sunt false, inexacte, sau incomplete,
Compania, ulterior constatării acestui fapt în mod direct sau ca urmare a unei sesizări, poate
anula sau suspenda temporar accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator sau operațiunile
desfășurate în acest Cont de Utilizator, total sau parțial, sau poate refuza furnizarea oricărui
sau tuturor serviciilor disponibile în cadrul platformei The Cast List.

2.5.

Compania nu este parte în contractul de prestarea servicii încheiat între Client și Talent.
Pentru claritate, a se vedea prevederile art. 12 privind Limitarea răspunderii.

3.

ABONAMENTE ȘI PLĂȚI

3.1.

Utilizarea Platformei de către Talente este gratuită, în baza unui cont gratuit („Cont
Gratuit”). Contul Gratuit oferă Talentelor acces la diferite funcționalități în Platformă, astfel
cum sunt indicate în Platformă. Talentele pot opta și pentru un cont plătit („Cont Plătit”)
pentru a avea acces la diferit funcționalități extra, astfel cum sunt indicate în Platformă.
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3.2.

Utilizarea Platformei de către o Agenție se poate realiza, în mod similar în baza unui Cont
Gratuit sau a unui Cont Plătit, fiecare dintre acestea oferind Agenției acces la diferite
funcționalități astfel cum sunt indicate în Platforma.

3.3.

Similar, utilizarea Platformei de către Clienți se poate realiza, în baza unui Cont Gratuit sau a
unui Cont Plătit, fiecare dintre acestea oferind Agenției acces la diferite funcționalități astfel
cum sunt indicate în Platforma.

3.4.

Pentru claritate, condițiile și funcționalitățile disponibile Utilizatorilor în funcție de Contul
de Utilizator ales (Cont Gratuit sau Cont Plătit) sunt indicate în Platformă.

3.5.

Cu titlu de exemplu, în cazul utilizării unui Cont Gratuit al Clienților, majoritatea serviciilor
nu sunt posibile, ci doar vizionarea trunchiată a profilelor Talentelor, fără dreptul de a le
contacta/comunica cu ele în vederea selectării pentru joburi. .

3.6.

În cazul în care Utilizatorul optează pentru un Cont Plătit, acesta va avea acces la diferite
funcționalități pe care le va putea folosi pe baza unor credite („Credite”). Fiecare
funcționalitate folosită de Utilizator va consuma un anumit număr de Credite, dacă sunt
disponibile în Contul său de Utilizator. Astfel, în momentul în care un Utilizator accesează o
funcționalitate pentru care poate fi accesată doar în baza unui număr de Credite, numărul
respectiv de Credite va fi scăzut din număr de Credite disponibile în Contul său de Utilizator.
Dacă Utilizatorul nu are un număr îndeajuns de Credite disponibile, atunci nu va putea
accesa respectiva funcționalitate.

3.7.

Utilizatorii vor putea achiziționa Credite în baza unui abonament („Abonament”).
Abonamentul plătit de Utilizator constă într-un anumit număr de credite pe care
Utilizatorul le va putea folosi în Platformă pentru a avea acces la diferite funcționalități.

3.8.

În vederea achitării sumei aferente Abonamentului, Utilizatorul va fi notificat să insereze
datele cardului bancar pe care dorește să-l utilizeze pentru plată. Datele acestui card bancar
pot fi modificate oricând de către Utilizator, ulterior configurării inițiale.

3.9.

Compania își rezervă dreptul de a modifica tarifele de Abonament indicate la cap. 3 din
Termeni, care vor fi aplicabile începând cu următoarea plata. Pentru evitarea oricărui dubiu,
noile tarife de Abonamente nu se vor aplica ciclurilor tarifare în curs (deja începute).

3.10. Renunțarea la orice tip de Abonament plătit, nu îndreptățește Utilizatorul la returnarea
tarifului aferent.

3.11. În eventualitatea în care Compania nu poate debita cardul bancar introdus de către
Utilizator pentru cuantumul tarifului Abonamentului, Compania va transmite o notificare
către Utilizator prin e-mail, utilizând adresa de e-mail introdusă de către Utilizator la
momentul configurării contului, prin care îl va informa despre această imposibilitate și va
solicita introducerea datelor unui alt card bancar. În măsura în care Utilizator nu introduce
datele aferente unui card bancar valid în termen de 24 de ore de la data comunicării
notificării, contul acestuia va fi suspendat până la plata integrală a soldului restant. Dacă,
după trecerea acestei perioade, nu sunt introduse datele unui card bancar valid, atunci
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contul Utilizator va fi șters. Ștergerea contului, nu îndreptățește Utilizatorul la returnarea
tarifului aferent.
3.12.

Ulterior încheierii ciclului tarifar aferent versiunii platformei pentru care Utilizatorul a
achitat tariful de Abonament, un nou ciclu tarifar, identic ca durată cu cel inițial, va începe să
curgă, iar tariful de Abonament aferent acestui nou ciclu va fi debitat automat din contul
aferent cardului bancar introdus de Utilizator.

3.13. Utilizatorul va putea selecta un tip diferit de Abonament, caz în care la momentul selectării
noului Abonament va începe un nou ciclu tarifar. Dacă la momentul selectării noului
Abonament, Utilizatorul avea Credite disponibile în Contului său de Utilizator în baza
Abonamentului anterior, Utilizatorul va putea să folosească și numărul respectiv de Credite.

3.14. Prin excepție de la prevederile acestui articol privind prețul Abonamentelor și plata
acestora, Compania poate stabili cu Utilizatorul condiții speciale care pot deroga de la
Termeni.
4.

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR DE CLIENT

4.1.

În cazul în care Talentul vizat de Client este reprezentat de o Agenție, astfel după cum este
menționat în secțiunea Contact din profilul Talentului din Platforma The Cast List, Clientul
se obligă să contacteze și/sau negocieze și/sau încheie contractul cu Talentul numai prin
intermediul sau cu acordul Agenției respective, răspunzând în mod exclusiv pentru orice
pagubă produsă Talentului și/sau Agenției acestuia în măsura în care nu-și respectă această
obligație.

4.2.

În virtutea contului pe platforma The Cast List, Clientul are următoarele obligații, dacă va
angaja sau va colabora cu Talente:
4.2.1. când selectează Talente, trebuie să menționeze pentru fiecare Talent categoria de
figurație în care este inclus (simplă sau specială), respectiv a categoriei de actor în
care este inclus (principal sau secundar), precum și detaliile proiectului și ale rolului
pentru care selectează Talentul respectiv (inclusiv, dar fără limitare, datele și locul
job-ului, precum și orice alte informații legate de proiect care sunt relevante și care
ar trebui indicate Talentului);
4.2.2. Clientul este obligat să respecte imaginea Talentului și să ia măsurile pentru a se
asigura că imaginea Talentului nu este prejudiciată ca urmare a selectării acestuia
pentru proiectul Clientului;
4.2.3. după caz și conform acordului dintre Talent și Client, alternativ dacă există o
înțelegere expresă între Compania și Client, să asigure vestimentația (prin
departamentul său specializat în acest sens) sau să menționeze prin intermediul
Platformei The Cast List instrucțiuni referitoare la vestimentația ce va trebui purtată
de către Talente pe timpul filmărilor (de exemplu, fără a fi limitate la: tipul de
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îmbrăcăminte, culorile preferate/de evitat, etc.) și durata pe care această
vestimentație trebuie purtată;
4.2.4. după caz și conform acordului dintre Talent și Client, alternativ dacă există o
înțelegere expresă între Companie și Client, să asigure, machiajul și coafurile și
mesele / băuturile participanților, precum și transportul dacă locul prestarii
jobului/rolului este în afara localității de reședința a Talentului sau orele nu permit
deplasarea cu mijloacele de transport în comun pe propria sa cheltuială, în contextul
selecției acestora pentru proiectul Clientului;
4.2.5. să asigure, prin personal specializat, informarea, instruirea, coordonarea și
supravegherea Talentelor din punct de vedere al normelor de securitate și sănătate
în muncă;
4.2.6. să comunice, cerceteze și înregistreze la ITM accidentele de muncă;
4.2.7. să își asume solidar răspunderea materială față de Talentele contractate;
4.2.8. să încheie și să mențină pe tot parcursul prestării serviciilor o poliță colectivă de
asigurare pentru accidente pentru întreg personalul aflat pe platoul de filmare.
4.2.9. să informeze Talentele cu privire la remunerația ce urmează a fi prima de către
Talent pentru job-ul/proiectul pentru care este selectat de către Client; Remunerația
trebuie să fie corectă și stabilită echitabil, iar plata acesteia să respecte legislația în
vigoare (în ceea ce privește plata taxelor , și al celorlalte aspecte legislative
relevante);
4.2.10. să încheie cu Talentele contractele necesare (cu respectarea legislației în vigoare) și
să respecte obligațiile asumare (inclusiv financiare) față de Talente contractate;
4.2.11. să pună la dispoziția Talentului toate informațiile de care acesta are nevoie cu minim
24 de ore înaintea începerii jobului;
4.2.12. Să informeze Talentele selectate cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea job-ului
cu privire la orice situație care poate afecta, direct sau indirect, modul de executare a
jobului/contractului de către Talent (inclusiv, dar fără limitare, orice modificare
precum modificarea locului unde trebuie prestate serviciile, modificarea
programului, scenariului). În acest caz, Clientul va negocia de comun cu Talentul
asupra orice aspect ce ține de prestarea job-ului în noile condiții;

4.3.

De asemenea, Clientul este obligat să nu divulge informații despre Talente sau să le
folosească în orice alt mod decât pentru selectarea Talentului pentru proiectul său. Pentru
claritate, Clientul este obligat să nu divulge profilele /informațiile/contactele Talentelor din
Platformă, la care are acces prin Contul său de Utilizator către orice altă persoană care ar
putea folosi aceste informații pentru a selecta Talentele pentru alte proiecte. În cazul în care
Clientul încalcă această obligație, vă plăti Companiei o despăgubire în cuantum de 10 000
euro.

6

4.4.

În cazul în care Talentul vizat de Client este minor, Clientul se obligă să respecte dispozițiile
Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și
dispozițiile Legii audiovizualului nr. 504/2002. Astfel, Clientul va realiza materialele
publicitare în care sunt folosiți minori cu respectarea următoarelor reguli a căror
îndeplinire Clientul este în mod exclusiv răspunzător să o verifice:

4.4.1. minorii pot să apară în materiale publicitare numai cu acordul expres al părinților
lor;

4.4.2. folosirea minorilor în materiale publicitare nu trebuie să încalce dreptul acestora la
imagine, la viață intimă, privată și familială;

4.4.3. răspunderea pentru respectarea drepturilor minorului revine părinților care trebuie
să fie de acord cu apariția minorului în materialul publicitar, având obligația de a se
asigura că prin promovarea imaginii minorului nu sunt încălcate drepturile acestuia;

4.4.4. în materialele publicitare în care minorii apar în ipostaze nud, nuditatea trebuie să
fie discretă, să nu aibă conotații sexuale sau sexiste și să corespundă scopului
promovării materialului publicitar;

4.4.5. folosirea în publicitate a minorilor cu vârsta între 3 și 15 ani este permisă numai
dacă spotul publicitar nu încurajează, în mod explicit, prin conținutul său, consumul
de alimente, iar prin prezența minorului în contextul editorial al spotului nu se
încalcă cerințele prevăzute la art. 29 alin 2 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
Prin urmare, minorii între 3 și 15 ani pot să apară în reclamele la alimente numai
dacă nu promovează în mod direct consumul de alimente (nu ating alimentele, nu
consumă și nici nu încurajează consumul lor, nu vorbesc despre alimente etc).
Apariția minorilor trebuie să fie secundară și să nu aibă nicio legătură cu consumul
de alimente;

4.4.6. prestarea de către minori a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic,
sportiv, publicitar și de modelling este condiționată de informarea prealabilă a
serviciului public de asistență socială de la domiciliul minorului.
5.

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR DE AGENȚIE

5.1.

În cazul în care Talentul este reprezentat de o Agenție, Agenția care are Cont de Utilizator și
folosește Platforma este responsabilă cu privire la respectarea tuturor normelor legale
aplicabile în ceea ce privește utilizarea Platformei. Astfel, cu titlu de exemplu, dar fără
limitare, Agenția este responsabilă să aibă un contract de reprezentare cu Talentul care
include și posibilitatea de a posta în Platforma profilul Talentului respectiv. În acest sens,
Agenția este responsabilă cu privire a toate obligațiile privind prelucrarea datelor cu
caracter personal ale Talentelor prin intermediul Platformei și trebuie să se asigure, printre
altele, că a informat Talentul în mod corespunzător și că a obținut, dacă este cazul orice
acord sau autorizație necesară pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
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5.2.

Agenția înțelege și este de acord cu nu suntem responsabili pentru nicio daună ce ar putea fi
provocată Talentelor ca urmare a urcării profilelor lor în Platformă și va despăgubi
Compania pentru orice prejudiciu, daună, amendă care rezultă din încălcarea Agenției a
obligațiilor sale, inclusiv a acestor Termeni.

6.

PREVEDERI SPECIALE PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR DE TALENT

6.1.

În cazul în care Talentul este reprezentat de o Agenție, astfel după cum este menționat în
secțiunea Contact din profilul Talentului din Platforma The Cast List, dacă este abordat de
către un Client, acesta se obligă să notifice imediat Agenția sa. Negocierea și/sau încheierea
contractului cu Clientul va avea loc numai prin intermediul sau cu acordul Agenției
respective, răspunzând în mod exclusiv pentru orice pagubă produsă Clientului și/sau
Agenției acestuia în măsura în care nu-și respectă această obligație.

6.2.

Talentul se obligă să posteze doar informații curente, reale și exacte despre sine, aici fiind
incluse, dar nu sunt limitate la: informații privind fizicul, nume, vârstă, starea de sănătate,
culoarea părului, fața, statura, înălțimea, greutatea, aptitudinile, poze, talentele sau alte
informații personale, care pot fi considerate utile ori relevante de către Client.

6.3.

Talentele au obligația de a păstra confidențialitatea tuturor informațiilor la care au acces în
baza utilizării Platformei. În special, în cazul în care Clientul divulgă Talentului anumite
informații despre proiectul său, Talentul are obligația de a nu divulga aceste informații
niciunei alte persoane (nici să le facă publice, nici să le distribuie altor persoane). Adițional,
în cazul în care Clientul solicită, Talentul are obligația de a semna un acord de
confidențialitate pe care va trebui să îl urce în Platformă. În caz contrar, Talentul nu va avea
acces la proiectul Clientului.

7.

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

7.1.

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, îl transmiteți și/sau îl
distribuiți prin intermediul Platformei ("Conținut al Utilizatorului"). Având în vedere acest
lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/sau să distribuiți prin Platformă orice
Conținut al Utilizatorului care:

●

este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune
sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau
internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;

●

este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar,
sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu, abuziv,
invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt
mod inacceptabil;

●

prin care un Utilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se
creează în mod greșit afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate;
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●

poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate
intelectuală;

●

conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și
experiențele dumneavoastră sincere;

●

este conceput pentru a înșela sau păcăli Utilizatorii Platformei;

8.

CONDUITA UTILIZATORULUI

8.1.

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați
Platforma. Sunteți de acord să utilizați Platforma numai în scopuri care sunt legale și în
conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord
că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a
se limita la, oricare dintre următoarele:

●

să utilizați Platforma pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să
încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă
acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către
noi;

●

să utilizați Platforma pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale
celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt
mod prin intermediul Platformei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală
ale oricărei părți;

●

să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de
proprietate intelectuală în legătură cu Platforma sau în orice parte a acestuia;

●

să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu
sunt furnizate de noi pentru a accesa Platforma sau pentru a extrage date;

●

să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în
care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;

●

să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Utilizatorului care ar
putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau
inacceptabil;

●

să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se
limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;

●

să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin
utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);

●

să exploatați Platforma pentru orice scop comercial neautorizat;
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●

să accesați sau utilizați Platforma în scopul creării unui produs sau serviciu
competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;

●

să vă înregistrați pe Platformă în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a
reprezenta societatea respectivă;

9.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1.

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Platformei, toate
conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii
noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui
dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele,
metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație
sau alte materiale auxiliare furnizate ("Conținutul") sunt deținute de noi sau de licențiatorii
noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice
alte drepturi de proprietate intelectuală.

9.2.

Puteți utiliza Platforma și Conținutul exclusiv în scopul indicat în acești. Cu toate acestea, nu
este permisă:

●

utilizarea Platformei sau a conținutului, în afara scopurilor permise;

●

utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a
datelor;

●

cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului;

●

copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei sau
al Conținutului;

●

eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci
înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Platformă
sau în Conținut;

9.3.

Orice utilizare a Platformei sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în
acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei, este strict interzisă. O astfel
de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare,
legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează
explicit de Companie, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență
asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

9.4.

În măsura în care este agreat în mod expres, în baza unui contract distinct de acești
Termeni, Compania poate asigura gestiunea drepturilor de proprietate intelectuală
aparținând Talentelor ale căror profiluri se regăsesc în Platforma The Cast List și care intră
în relații de colaborare cu Clientul.
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10.

DESPĂGUBIRI

10.1. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Compania și pe oricare dintre agenții, angajații,
agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror
creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau
natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau
în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a
drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita,
accesul sau utilizarea Platformei.
11.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

11.1. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Platformei se realizează pe propriul
dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea
este la dumneavoastră. Platforma este furnizată "ca atare" și "așa cum este" . În măsura
maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite,
scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Platforma, site-urile sau aplicațiile externe,
precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind
adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane,
garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Platforma va îndeplini cerințele
dumneavoastră sau că utilizarea Platformei va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că
Platforma nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.
12.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

12.1. Compania nu este răspunzătoare, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau
indirect și pentru nicio pierdere de venit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării
sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Platforma The Cast List.

12.2. Compania acționează doar în calitate de intermediar și nu este implicată în, și nu
controlează tranzacția efectivă dintre Client și Talent și/sau Agenție. Pentru acest motiv,
Compania nu este responsabilă pentru:

12.2.1. calitatea, siguranța, legalitatea, adevărul sau exactitatea ofertelor ori informațiilor
date către Utilizatori;

12.2.2. Solvabilitatea ori capacitatea de plată a Clientului;
12.2.3. Capacitatea sau aptitudinile aferente Talentului;
12.3. Platforma The Cast List pune la dispoziția Utilizatorului răspunsuri la întrebările frecvente
ce pot rezulta din utilizarea Platformei. Totodată, Utilizatorul poate contacta Compania în
orice moment pe parcursul utilizării Platformei pentru a transmite întrebări cu privire la
orice aspect din cadrul Platformei. În acest context, Compania nu răspunde pentru
eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Platformei The Cast List.
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12.4. Confirmați și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania
nu va fi în niciun caz responsabilă față de Utilizator sau oricare alt terț pentru niciun fel de
daune incidentale, indirecte, speciale, semnificative, tipice sau punitive inclusiv, dar fără a
se limita la daune pentru pierderea de profit, (produse în mod direct sau indirect),
pierderea bunăvoinței sau a reputației comerciale, pierderea datelor, costul angajării sau
colaborării cu Talentele, beneficiul angajării sau colaborării cu Clienții, sau oricare alte
pierderi intangibile, care derivă din sau în legătură cu Platforma The Cast List, independent
de teoria responsabilității (contract, garanție, delict, răspundere strictă, răspunderea pentru
produse, sau alte teorii) și chiar dacă ați fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel
de daune.

12.5. Înțelegeți și sunteți de acord că nu suntem răspunzători pentru eșecul sau întârzierea
îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din oricare condiție aflată dincolo de controlul
nostru rezonabil, inclusiv dar fără a se limita la acte sau omisiuni ale terților, cutremure,
incendii, inundații, acțiuni guvernamentale, acte de terorism, condiții de muncă, întreruperi
de curent, perturbații ale internetului sau alte întreruperi ale serverului aferent platformei
The Cast List.

12.6. Confirmați faptul că platforma The Cast List este bazată de Internet și înțelegeți și acceptați
riscurile inerente de Securitate asociate acestor aplicații și site-uri, inclusiv dar fără a se
limita la riscul de a pierde conexiunea la Internet, riscul de programe malițioase, riscul de
defecțiuni hardware sau software și riscul accesului neautorizat de către terți la Contul de
Utilizator. Astfel, sunteți de acord că nu avem nicio responsabilitate cu privire la oricare
defecte, eșecuri în comunicare, întârzieri, erori, sau oricare încălcare a securității care ar
putea să apară.

12.7. Utilizăm produse terțe pentru procesarea plăților ("Procesatori de plată") efectuate din
cadrul contului dumneavoastră din platforma The Cast List. Procesarea plăților poate fi
supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în
plus față de acești Termeni.
12.8.

Platforma poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste
linkuri la paginile terților sunt oferite doar pentru informare și confortul Utilizatorului. Din
cauza naturii volatile a informațiilor de pe Internet, Compania nu poate să controleze natura
sau conținutul acestor surse externe și prin urmare nu este responsabilă sau răspunzătoare
pentru utilizarea, indisponibilitatea site-ului terților, și nici pentru conținutul și publicitatea
acestora sau a altor materiale disponibile pe aceste site-uri ale terților pe care le-ați putea
accesa prin intermediul platformei The Cast List.

13.

MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI

13.1. Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau
întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Platformei noastre.
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13.2. În nici un caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea
accesului la orice parte sau funcționalitate a Platformei.
14.

SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA PLATFORMA

14.1. În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în
totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la Platformă, la discreția noastră, imediat și fără
notificare prealabilă, și să ștergem sau să dezactivăm Contul de Utilizator. Într-un astfel de
caz, vă vom notifica în consecință.

14.2. De asemenea, putem anula, suspenda, bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi,
inclusiv, în cazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiile acestor Termeni.

14.3. Utilizatorii au posibilitatea de a șterge Conturile de Utilizator și, într-un astfel de caz, toate
informațiile lor de cont, vor fi șterse. Cu toate acestea, este posibil să păstrăm anumite
informații despre relația comercială cu Utilizatorul respectiv, în conformitate cu politica
noastră de confidențialitate.
15.

CESIUNEA

15.1. Compania poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega
orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul
dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii
pentru succesorii și cesionarii Companiei. Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau
oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane
sau entități, fără acordul prealabil al Companiei.
16.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul
în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.
17.

SEPARABILITATE

17.1. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv
inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va
afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.
18.

LIPSĂ DE EXECUTARE

18.1. Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră
de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o
renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.
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19.

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

19.1. Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României.
19.2. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu serviciile furnizate
de companie va fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.
20.

DISPOZIȚII FINALE

20.1. Utilizatorul garantează că are capacitatea legală și toate autorizațiile cerute de legislația
aplicabilă pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenții Termeni, precum și că are
capacitate și autoritate deplină pentru a adera la prezenții Termeni și pentru a exercita toate
drepturile și pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu Termenii.

20.2. Părțile confirmă că fiecare și toate clauzele acestor Termeni au fost analizate de Părți,
nefiind incidente dispozițiile Codului Civil privitoare la contracte de adeziune, clauze
standard și neuzuale.

Subsemnatul ..........................................................., în calitate de reprezentant legal al
minorului ……………..………………………………., declar că am luat la cunoștință
prezenta notificare și sunt de acord cu conținutul ei.

Data ....................................

Semnătura reprezentant legal
....................................
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