Termeni de utilizare a serviciului
Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de utilizare a serviciului, Politica de confidențialitate
și Politica de utilizare cookies înainte de a vă înregistra și utiliza serviciul myDrive.
Vă mulțumim că ați ales experiența myDrive!
Termenii de utilizare a serviciului reglementează interacțiunea cu serviciul myDrive, respectiv
accesarea si utilizarea spațiului de stocare și a aplicațiilor adiacente menite să vă ofere o
experiență cât mai plăcută și să vă ușureze activitățile desfășurate în viața de zi cu zi, indiferent
dacă este vorba despre viața personală sau cea profesională.
Prin accesarea și utilizarea serviciului myDrive vă exprimați acordul și implicit acceptarea
prezenților Termeni de utilizare a serviciului.

Părțile
Bright Future Project SRL, persoană juridică română, situată în București, România,
înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului din România sub numărul de înregistrare
J29/1211/2012, având CIF RO30522146, în calitate de furnizor/proprietar al serviciului
myDrive, denumită în continuare Furnizor, pe de o parte,
și
Utilizatorul, persoana fizică sau juridică (prin reprezentant), cu capacitate deplină de exercițiu
in conformitate cu legislația în vigoare, care accesează sau utilizează serviciul myDrive, fără a
se limita la aceste activități, în calitate de beneficiar și denumit pe mai departe Client, pe de
altă parte.

1. Definiții
BFProject

Bright Future Project SRL, persoană juridică română, situată în
București, România, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului
din România sub numărul de înregistrare J29/1211/2012, având
CIF RO30522146

Platforma
interfața care permite accesarea și utilizarea spațiului de stocare
mydrive.hosthub.ro deținut în baza pachetului ales
Serviciul myDrive

serviciul achiziționat de la BFProject care permite stocarea de
date și fișiere pe platforma mydrive.hosthub.ro

Bright Future Project
IT Talent for your business

Revizuit la 20.07.2018 - V1.1

Termeni de utilizare a serviciului
Utilizator

deținătorul unui cont de acces pe platforma mydrive.hosthub.ro
în urma achiziționării serviciului myDrive

Utilizator extern

persoana fizică sau juridică care beneficiază de un link de acces
pe platforma mydrive.hosthub.ro din partea unui utilizator și care
nu deține un cont de acces în cadrul paltformei
mydrive.hosthub.ro

Contract la distanță

contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un
Furnizor și un Client, în cadrul unui sistem de vânzare organizat,
care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui
contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță

Contract

contract la distanță

Aplicații adiacente

orice funcționalități disponibile în cadrul platformei
mydrive.hosthub.ro, altele decât posibilitatea de stocare de date
și fișiere și accesarea acestora de pe dispozitivele fixe sau mobile
prin intermediul interfeței web sau transmiterea acestora către
alți utilizatori/utilizatori externi

* cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru
este permis de context.
2. Termenii și documentele contractului
Termenii de utilizare a serviciului, Politica de Confidențialitate, Politica de utilizare
Cookies, notificările transmise de către Furnizor, Facturile și orice alte documente
transmise sau puse la dispoziția Clientului de către Furnizor prin orice mijloace agreate
prin prezenți Termeni, fac parte integrantă a prezentului Contract.
Contractul se consideră încheiat din momentul efectuării plății de către Client și furnizării
detaliilor de autentificare de către Furnizor.
Dacă una dintre prevederile prezenților Termeni este găsită de o instanță ca fiind
inaplicabilă sau nulă, această inaplicabilitate sau nulitate nu va afecta celelalte prevederi,
care vor rămâne valabile.
Dacă din orice motiv una din prevederile prezenților Termeni este inaplicabilă sau nulă, în
conformitate cu legislația în vigoare, atunci aceasta va fi interpretată, explicată sau
reformulată în conformitate cu intenția inițială care a stat la baza acestei prevederi, pentru
a fi valabilă și în conformitate cu legislația în vigoare.
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3. Utilizarea serviciului myDrive
Prin utilizarea serviciului myDrive, sunteți singurul responsabil pentru obținerea
drepturilor necesare pentru deținerea datelor și fișierelor stocate pe platforma
mydrive.hosthub.ro.
Serviciul myDrive va fi accesat și utilizat prin intermediul platformei mydrive.hosthub.ro în
conformitate cu prevederile prezenților Termeni prin interfața si instrucțiunile oferite de
BFProject.
Respectați termenii de utilizare a serviciului myDrive în activitățile desfășurate prin
intermediul platformei mydrive.hosthub.ro. Orice utilizare necorespunzătoare sau care
contravine cu prezenții termeni și condiții poate atrage suspendarea sau încetarea
furnizării serviciului myDrive.
Având în vedere că serviciul myDrive poate fi accesat și pe dispozitivele mobile, vă sugerăm
să nu utilizați acest serviciu într-un mod care vă poate distrage atenția și respectiv diminua
capacitatea de a reacționa în timp util când sunteți la volanul unui autovehicul,
împiedicându-vă astfel să aplicați conduita preventivă și să respectați legislația rutieră în
vigoare.
4. Contul de utilizator
Pentru a putea utiliza serviciul myDrive aveți nevoie de un cont de utilizator, pe care îl
puteți obține alegând pachetul dorit, iar în urma plății veți primi pe e-mail detaliile de
autentificare, urmând ulterior să modificați parola de acces. Dacă aveți nevoie de ajutor,
puteți citi ghidul pentru accesarea serviciului myDrive aici.
Contul de utilizator vă poate fi atribuit și de către un administrator, precum angajatorul
sau instituția dumneavoastră de învățământ. În acest caz administratorul are dreptul să vă
acceseze și utiliza contul, respectiv să îl dezactiveze.
Sunteți responsabil pentru activitatea desfășurată pe contul dumneavoastră, prin urmare
păstrați parola confidențială. Vă sugerăm pentru a vă proteja contul să nu utilizați aceeași
parola pe care o aveți pentru alte aplicații.
Dacă sesizați activitate suspectă sau utilizare neautorizată pe cont, vă rugăm să ne
semnalați pe adresa de e-mail mydrive-support@hosthub.ro sau să urmați aceste
instrucțiuni.
5. Plata
Plata serviciului myDrive se face prin intermediul procesatorilor de plăți cu care
colaborează Furnizorul, după ce ați ales pachetul care considerați că vi se potrivește prin
intermediul site-ului getmydrive.hosthub.ro.
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Plata serviciului myDrive se face în avans pentru perioada aleasă în funcție de tipul
pachetului ales, fie lunar, fie pe întreaga perioada solicitată.
6. Returnarea banilor
Returnarea banilor pentru persoanele fizice se va face doar în cazurile prevăzute de legea
în vigoare privind drepturile consumatorului, respectiv din momentul încheierii
Contractului, cu condiția ca Clientul să nu fi utilizat serviciul.
7. Confidențialitatea datelor
Furnizorul se obligă sa nu utilizeze datele sau informațiile stocate pe platforma
mydrive.hosthub.ro de către Client, cu excepția informațiilor furnizate în scopul executării
serviciului myDrive. Pentru mai multe informații citiți Politica de Confidențialitate.
8. Securitatea informațiilor
a) Accesul si Autentificarea in contul de utilizator
Accesul si autentificarea utilizatorilor serviciului oferit prin platforma web
mydrive.hostub.ro se realizează utilizând credențialele primite in urma validării si a
finalizări procesului de provizionare în soluția de facturare a BFProject. Acest tip de
date private sunt comunicate doar către Client.
b) Securitatea Comunicației
Securitatea comunicației intre dispozitivele Clientului si Platforma mydrive.hosthub.ro
se realizează prin intermediul protocolului http secure (https), utilizând un certificat
de tip SSL valid, proprietatea a BFProject, respectând standardul de comunicație
securizat prin Internet de tip SSL Chipers, HSTS, Origin cu suport pentru protocolul web
HTTP2.0
c) Securitatea Infrastructurii Logice
Accesul la infrastructura logica a platformei mydrive.hosthub.ro este realizat printr-o
rețea de structura interna BFProject si nu public accesibila, prin rețeaua de WAN
(TCP/IP). Administrarea infrastructurii si accesul asupra acestui segment de rețea este
strict reglementat de către personalul BFProject, care garantează izolarea elementelor
aplicației (servicii) fata de accesul direct din Internet către acestea.
d) Securitatea fizica a datelor (suportul de stocare)
Platforma mydrive.hosthub.ro utilizează pentru stocarea datelor utilizatorilor săi mai
multe tipuri de tehnologii complexe comun utilizate in arhitectura de data-center care
au rolul de a proteja experiența utilizatorului la folosirea platformei de potențiale
probleme de natura hardware apărute pe serverele de stocare a datelor. Tehnologia
utilizata este de tip scale-out si acomodează o cerință de date de nivel crescut
corespunzătoare trendului online de tip Big Data.
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9. Aplicații adiacente
Platforma mydrive.hosthub.ro oferă o gamă de aplicații adiacente integrate, de tip
opensource, printre care se regăsesc următoarele funcționalități:
-

-

-

creare și editare documente în mediul online cu ajutorul suitei ONLYOFFICE, care
permite lucrul cu formatele populare de tip doc, docx, xls, xlsx, csv, odt, ods, pdf, html,
ppt, pptx, txt.
programarea și structurarea evenimentelor din agenda dumneavoastră
creare și editare postit-uri colorate pentru a urmări vizual acțiunile dumneavoastră
creare sarcini, sub-sarcini și setare data de începere, data scadenței, prioritatea,
descrierea și categoriile pentru fiecare
organizare sarcini și împărtășirea progresului realizat folosind board-urile Kanban.
Personalizare board-uri în funcție de propriul dumneavoastră proces de livrare și
urmărirea progresului proiectului oricând de oriunde
redare muzică prin aplicația de radio online
descărcare muzică de pe YouTube în format audio sau video prin aplicația
appDownloader
încărcare fișiere de tip video și vizionarea acestora din interfață web
instrumente de creare diagrame

Aceste aplicații nu sunt dezvoltate de echipa BFProject și prin urmare nu putem garanta
funcționarea acestora fără întreruperi sau erori.
10. Limitarea responsabilității
Echipa BFProject nu este responsabilă pentru conținutul stocat pe platforma
mydrive.hosthub.ro de către Client și în conformitatea cu legislația în vigoare, este obligat
să furnizeze acces organelor competente la informațiile pe care le aveți stocate în contul
dumneavoastră, prin urmare vă sugerăm să vă asigurați că dețineți toate drepturile
necesare asupra conținutului stocat.
În măsura permisă de lege, Furnizorul nu va fi responsabil pentru pierderea din profit,
pierderea de utilizare, pierderea de date, pierdere din venituri, sau pierdere din
economiile anticipate, a afacerii sau oportunităților de afaceri, a clientelei sau a reputației
precum si orice alta pierdere sau deteriorare care decurg din sau se referă la acest
Contract. BFProject și furnizorii săi nu vor fi în nici un caz responsabili pentru nicio pierdere
sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.
Dacă utilizați serviciul myDrive în numele unei companii, compania respectivă acceptă
prezenții termeni și condiții, și va apăra și despăgubi BFProject și angajații acesteia
împotriva oricăror pretenții, procese sau acțiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea
serviciului myDrive sau încălcarea prezenților termeni și condiții, inclusiv toate
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răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretențiile, pierderile, daunele, procesele,
penalizările, costurile de judecată și onorariile avocaților.
În limitele permise de lege, răspunderea totală a BFProject și a furnizorilor săi pentru orice
reclamații asupra serviciului furnizat în baza prezenților Termeni, inclusiv pentru toate
garanțiile implicite, se va limita la maxim 20 euro sau la suma pe care ați plătit-o la
achiziționarea pachetului pentru utilizarea serviciului myDrive.
În afara circumstanțelor prevăzute de lege în care limitarea răspunderii nu este admisă,
Furnizorul vă va despăgubi cu până la maxim valoarea integrală a serviciului achiziționat.
În conformitatea cu legislația în vigoare privind drepturile legale ale consumatorului, daca
utilizați serviciul myDrive în scop personal, nicio prevedere a prezenților Termeni, inclusiv
modificările și completările ulterioare, nu va putea să vă limiteze aceste drepturi.
11. Renunțarea la garanții
Serviciul myDrive este un serviciu ”ca atare”. Echipa BFProject împreună cu furnizorii săi
depun toate eforturile în a vă furniza un serviciu de calitate, dar sunt anumite lucruri
pentru care nu pot garanta. Transmisia, stocarea, vizualizarea și obținerea de date și fișiere
prin WWW (world wide web) sunt influențate de o mulțime de factori și circumstanțe care
sunt în continuă schimbare și prin urmare aceste acțiuni nu pot fi garantate.
Echipa BFProject împreună cu furnizorii săi nu își asumă și nici nu garantează următoarele:
a) serviciul sau contul de utilizator ales va fi întocmai cu așteptările dumneavoastră,
b) accesul în cont și furnizarea serviciului va fi fără întreruperi, fără erori, fără viruși sau
securizată, sau
c) datele sau fișierele stocate în contul dumneavoastră nu vor fi pierdute sau deteriorate.
Prin urmare accesarea și utilizarea datelor și fișierelor prin intermediul serviciului myDrive
este alegerea dumneavoastră, iar riscul aferent pierderii sau deteriorării datelor și
fișierelor, cât și a dispozitivelor utilizate este strict responsabilitatea dumneavoastră.
12. Modificarea termenilor de utilizare a serviciului
Ne rezervăm dreptul să modificăm prezenți Termeni în următoarele situații, dar fără a se
limita la acestea:
a) schimbări legislative,
b) introducerea unor noi reglementări legislative,
c) modificarea sau îmbunătățirea serviciului myDrive.
Dacă modificarea sau îmbunătățirea adusă serviciului Mydrive afectează utilizarea
serviciului în mod normal sau contravine cu drepturile legale pe care le aveți ca utilizator
al serviciului nostru, veți fi notificat pe e-mail sau prin mijloacele de comunicare
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disponibile pe platforma mydrive.hosthub.ro cu cel puțin 30 de zile înainte ca acestea să
fie implementate.
În circumstanțele în care nu sunteți de acord cu modificările sau îmbunătățirile aduse de
către echipa BFProject serviciului myDrive, aveți dreptul să renunțați la utilizarea
serviciului până la împlinirea termenului notificării și respectiv implementarea acestora.
Dacă este cazul, vă vom oferi o rambursare proporțională în funcție de suma plătită
anticipat pentru o perioadă de timp și momentul anulării contului dumneavoastră. Prin
continuarea accesării și utilizării contului dumneavoastră ulterior datei implementării
modificărilor sau îmbunătățirilor aduse serviciului Mydrive, vă exprimați acordul expres
privind acceptarea noilor Termeni.
Modificările aduse prezenților Termeni ca urmare a schimbărilor legislative nu vor produce
efecte retroactive și se vor regăsi pe această pagină, prin urmare vă rugăm să consultați
periodic Termenii pentru a vă cunoaște drepturile și obligațiile. În cazul în care nu sunteți
de acord cu aceste schimbări legislative, vă sugerăm să întrerupeți utilizarea serviciului
myDrive. Echipa BFProject nu este obligată în această situație să vă returneze sumele
plătite anticipat, dar va lua în considerare acest aspect.
13. Întreruperea furnizării serviciului myDrive
Putem decide să întrerupem furnizarea serviciului Mydrive ca urmare a unor circumstanțe
neprevăzute, care nu pot fi controlate de către Furnizor sau în vederea respectării unor
cerințe legale. Dacă procedăm astfel, veți primi o notificare prin care vă informăm asupra
acestui lucru și vă oferim un termen rezonabil, pentru a vă retrage datele de pe platforma
mydrive.hosthub.ro. Tot în această situație sumele achitate anticipat vor fi rambursate
proporțional cu perioadă pentru care nu veți primi serviciul plătit.
14. Încetarea
Aveți dreptul să renunțați oricând la serviciul Mydrive fără nicio justificare. BFProject își
rezervă dreptul în această situația de a nu rambursa sumele achitate anticipat.
Ne rezervăm dreptul să suspendăm sau să încetăm furnizarea serviciului myDrive, cu o
notificare în prealabil, în următoarele circumstanțe:
a) ați încălcat prezenții Termeni,
b) utilizați serviciul myDrive în mod necorespunzător și prezintă un risc real de corupere
sau pierdere de informații, dar fără a se limita la acestea, atât pentru Furnizor, cât și
pentru Clienții săi, sau
c) nu ați achitat serviciul myDrive.
În circumstanțele de mai sus veți primi o notificare pe adresa de e-mail sau prin mijloacele
de comunicare disponibile pe platforma mydrive.hosthub.ro prin care vă înștiințăm privind
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activitatea desfășurată care a atras după sine măsura de sancționare și vă oferim
posibilitatea de a o remedia în termen de 5 zile de la primirea notificării. Dacă în urma
notificării primite nu luați nicio măsură dintre cele puse la dispoziție, furnizarea serviciului
va înceta, iar datele și fișierele deținute vor fi șterse.
Ne rezervăm dreptul să încetăm furnizarea serviciului myDrive, fără nicio notificare în
prealabil, în următoarele circumstanțe:
a) ați încălcat în mod repetat prezenții Termeni,
b) continuând furnizarea va atrage asupra Furnizorului probleme legale și/sau
incapacitatea de a mai furniza serviciul myDrive celorlalți Clienți, sau
c) ne este interzis prin lege.
15. Litigii
Orice dispută va fi rezolvată pe cale amiabilă, înainte de a face orice demers către
instanțele de judecată. Părțile vor depune toate diligențele necesare în vederea
soluționării amiabile, iar dacă în termen de 6 luni acestea nu au ajuns la nici un consens,
vor putea înainta cauza la instanța competentă din București, România.
Legea aplicabilă acestui Contract este legea Română, atât timp cât din punct de vedere
legal este permis și nu contravine cu legislația în vigoare a țării dumneavoastră de
reședință sau a normelor de drept internațional.
Dacă nu este posibil în conformitate cu legislația în vigoare, judecarea cauzei de către
instanțele de competență Română, Furnizorul va avea dreptul să aleagă în ce țară se va
judeca cauza.
16. Forța majoră
Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul Contract pe toată perioada în care acționează.
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
împreuna cu dovada existenței cauzei de forță majoră emisă de autoritatea competentă,
în termen de 10 zile de la producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziție în vederea limitării consecințelor.
Atunci când forța majoră depășește 30 de zile, oricare dintre părți poate dispune încetarea
contractului, fără ca aceasta sa atragă in sarcina sa plata vreunei penalități sau de dauneinterese.
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Partea care dorește încetarea contractului din cauza forței majore va anunța cealaltă parte
despre aceasta cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării. În aceasta perioadă părțile sunt
obligate să depună toate eforturile pentru rezolvarea amiabilă și convenabilă a
eventualelor aspecte legate de derularea prezentului contract și care sunt afectate de
cazul de forța majoră.
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