
Termeni de utilizare a paginilor de socializare și confidențialitatea datelor („Termenii”) 
 
Ne-am creat pagini pe rețelele de socializare pentru a încuraja conversațiile despre cine suntem, ce 
facem și ce înseamnă să lucrezi pentru compania noastră. Paginile nu au fost create pentru a face 
marketing, publicitate sau promovare pentru produsele, brandurile sau acțiunile noastre.  
 
Acești Termeni au drept scop să ne asigurăm că discuțiile care au loc pe paginile noastre de socializare 
sunt relevante, constructive și transparente.   
 
Prin utilizarea oricăreia dintre paginile noastre de socializare, sunteți de acord să respectați acești 
Termeni. De asemenea, sunteți de acord să respectați orice alți termeni de utilizare aplicabili specifici 
platformei (de exemplu, Declarația de drepturi și responsabilități a Facebook, Termenii de utilizare 
Twitter etc.).  
 
Paginile noastre de socializare nu se adresează persoanelor sub 18 ani și toate postările trebuie făcute 
de persoane cu vârsta de minimum 18 ani. 
  
POSTĂRILE DUMNEAVOASTRĂ  
 
Sunteți responsabili pentru toate postările pe care le faceți pe paginile noastre de socializare. Nu ne 
asumăm niciun angajament de a răspunde la fiecare postare.  
 
Ne așteptăm ca toate postările să fie politicoase și relevante pentru subiectul discutat. În consecință, 
postările dumneavoastră nu trebuie:  
 
• să fie neadecvate, jignitoare, abuzive, defăimătoare, rasiste, pline de ură, sexiste, obscene, homofobe, 
instigatoare sau irelevante pentru subiectele discutate;   
• să fie indecente, cu conținut sexual explicit sau pornografice;   
• să fie false, inexacte, înșelătoare sau bazate pe zvonuri;   
• să fie excesiv de repetitive sau „spamuri”;   
• să fie amenințătoare;  
• să încalce legea;  
• să divulge informațiile personale ale niciunei alte persoane;   
•  să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale niciunei terțe părți (cum ar fi drepturi de autor, 
drepturi aferente bazelor de date, secrete comerciale, informații comerciale sau mărci comerciale);   
• să fie făcute în numele unei alte persoane;  
• să ofere spre vânzare sau să solicite o ofertă de cumpărare a acțiunilor Philip Morris International Inc.;  
• să facă publicitate pentru, să promoveze, să comercializeze sau să susțină produsele și brandurile 
noastre; sau   
• să facă publicitate pentru, să promoveze, să comercializeze sau să susțină orice altă terță parte sau 
produsele, serviciile sau brandului unei terțe părți.   
 
Avem, de asemenea, dreptul de a vă divulga identitatea oricărei terțe părți care susține că orice conținut 
postat sau încărcat de dumneavoastră pe site-urile noastre de socializare reprezintă o încălcare a 
oricărei legi aplicabile, a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.  
 
Punctele de vedere exprimate de alți utilizatori pe paginile noastre de socializare nu reprezintă punctele 
noastre de vedere sau valorile noastre.  



 
MODERARE  
 
Monitorizăm propriile pagini de socializare pentru a ne asigura că postările sunt relevante și respectă 
acești Termeni. Suntem disponibili pe paginile noastre de socializare între 08:00 – 22:00. 
 
Putem (în mod discreționar) să împiedicăm postarea oricărei contribuții pe paginile noastre de 
socializare sau să ștergem orice postare în cazul în care considerăm că postarea respectivă nu respectă 
acești Termeni sau orice alți termeni de utilizare aplicabili specifici platformei. Nu avem obligația de a vă 
înștiința cu privire la o astfel de decizie.  
 
Una sau mai multe încălcări ale acestor Termeni sau ale oricăror alți termeni specifici platformei poate 
duce la interzicerea sau blocarea dumneavoastră pe site-urile noastre de socializare. Ne rezervăm 
dreptul de a interzice conținutul inadecvat sau blocarea conturilor pe paginile noastre de socializare. 
  
SOLICITĂRI CARE ȚIN DE SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII  
 
Nu utilizăm paginile de socializare pentru a răspunde la solicitări care țin de serviciul de relații cu clienții. 
În schimb, vă invităm să vizitați https://www.pmi.com/contact-us pentru mai multe informații despre 
cum să transmiteți solicitări care sunt de competența serviciului de relații cu clienții.   
 
SITE-URILE NOASTRE DE SOCIALIZARE  
 
Nu garantăm că conținutul pe care îl punem la dispoziție pe paginile noastre de socializare este în 
totalitate exact, complet sau actual. Conținutul este furnizat doar cu scop de informare generală și nu ar 
trebui luat drept garanție sau bază pentru luarea unor decizii semnificative fără consultarea unor surse 
de informații primare sau mai exacte, mai complete sau mai actualizate. Dacă vă bazați pe conținutul de 
pe paginile noastre de socializare, o faceți pe propriul risc. Paginile noastre de socializare pot conține 
informații istorice. Informațiile istorice nu sunt neapărat actuale și sunt furnizate doar cu titlu de 
referință.  
 
Orice „follow”, „like”, „retweet” sau alte indicații similare făcute de noi nu sunt și nu trebuie 
interpretate ca fiind o susținere de vreun fel.  
 
Deși avem pagini oficiale pe platforme de socializare externe, aceasta nu înseamnă că susținem acele 
platforme sau că suntem responsabili pentru produsele sau serviciile lor.  
 
Dacă accesați platforme de socializare externe, o faceți pe propriul risc, iar noi nu suntem răspunzători 
pentru pierderi sau prejudicii pe care le suferiți ca urmare a acestei utilizări.  
 
Puteți partaja conținutul pe care îl postăm pe paginile noastre de socializare, cu condiția să nu îl 
modificați.  
 
STRUCTURA NOASTRĂ  
 
Paginile de socializare ale Philip Morris International sunt operate de echipa InsidePMI din cadrul Philip 
Morris Products S.A. Philip Morris International, Inc. este compania-mamă a Philip Morris Products S.A. 
Termenii „Philip Morris International”, „PMI”, „companii subsidiare ale PMI”, „noi”, „pe noi” și „al/a 
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nostru/noastră, ai/ale noștri/noastre” se referă, în funcție de context, la Philip Morris International sau 
una sau mai multe dintre companiile sale subsidiarele.  
 
SESIZĂRI  
 
Dacă doriți să faceți o sesizare referitoare la orice postare de pe paginile noastre de socializare, vă 
rugăm să contactați echipa InsidePMI la CorporateWebsite.PMI@pmi.com. Când transmiteți o sesizare, 
vă rugăm să precizați motivul acesteia și unde se află postarea vizată de sesizarea respectivă. Vă putem 
solicita informații suplimentare referitoare la sesizarea dumneavoastră înainte de a o prelucra. Apoi vom 
analiza postarea și vom decide dacă respectă acești Termeni.  
 
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  
 
Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și ne așteptăm să procedați la fel. 
Garantați că tot conținutul pe care îl postați pe paginile noastre de socializare este lucrarea 
dumneavoastră originală sau, dacă acesta este protejat de drepturi de proprietate intelectuală deținute 
de o terță parte, garantați că proprietarul conținutului v-a acordat permisiunea de a utiliza conținutul în 
conformitate cu modul și scopul utilizării.   
 
Utilizarea paginilor noastre de socializare pentru a distribui copii neautorizate ale unor materiale 
protejate de drepturi de autor este strict interzisă.  
 
Încălcările repetate ale drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe părți pot conduce la 
interzicerea sau blocarea contului dumneavoastră pe site-urile noastre de socializare. Avem puterea 
discreționară exclusivă de a lua orice astfel de măsuri. Orice acțiune sau lipsă de acțiune din partea 
noastră nu trebuie interpretată ca o susținere a sesizării de încălcare a drepturilor de proprietate 
intelectuală.  
 
Vă atragem atenția că prin efectuarea de postări pe paginile noastre de socializare, acordați PMI un 
drept neexclusiv, global, transferabil, sub-licențiabil, fără redevență, de a utiliza, afișa, copia, edita, 
modifica, republica, redistribui în mod liber sau utiliza în alt mod postarea dumneavoastră, în orice mod 
decidem (în scopuri comerciale sau necomerciale), în orice mijloc de comunicare sau prin orice metodă 
de distribuție. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că ne puteți acorda acest drept.   
 
În cazul în care credeți că orice lucrare de pe paginile noastre de socializare a fost copiată într-un mod 
care constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, contactați echipa InsidePMI la 
CorporateWebsite.PMI@pmi.com.  
 
LINK-URI  
 
Pe paginile noastre de socializare putem include link-uri către alte site-uri. Unele dintre ele pot fi 
operate de noi, iar altele pot fi operate de terțe părți. Aceste link-uri vă sunt oferite doar pentru 
comoditatea dumneavoastră și ca modalitate suplimentară de accesare a informațiilor de pe celelalte 
site-uri. Nu am revizuit neapărat toate informațiile de pe celelalte site-uri și nu suntem responsabili de 
conținutul acestora sau de orice produse sau servicii care pot fi oferite prin intermediul lor. Nu suntem 
răspunzători pentru nicio pierdere sau prejudiciu care poate apărea din utilizarea lor de către 
dumneavoastră.  
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Site-urile terților pot conține informații cu care nu suntem de acord. Includerea de link-uri către alte 
pagini sau site-uri nu trebuie considerată drept o susținere a conținutului acestora. 
 
Se pot aplica alți termeni și condiții pentru utilizarea de către dumneavoastră a oricăror site-uri la care 
postăm link-uri. Înțelegeți că toate informațiile (precum fișiere de date, text scris, software informatic, 
muzică, fișiere audio sau alte sunete, fotografii, materiale video sau alte imagini) pe care le puteți accesa 
prin link-uri la alte site-uri sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine conținutul 
original. 
 
ACȚIUNILE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 
 
Nu oferim sfaturi despre investiții pe paginile  noastre de socializare, iar informațiile și materialele 
disponibile pe aceste pagini nu ar trebui considerate ca o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de 
cumpărare a acțiunilor Philip Morris International Inc. Dacă decideți să utilizați orice informații sau 
materiale disponibile pe aceste pagini pentru a evalua dacă să cumpărați sau să vindeți acțiuni Philip 
Morris International, vă atragem atenția că informațiile și materialele în general reflectă performanța 
trecută și sunt doar informații istorice, iar performanța și informațiile respective nu sunt neapărat un 
indicator al performanței viitoare.  
 
CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ 
 
Pentru a afla mai multe despre cum tratăm informațiile despre dumneavoastră, inclusiv ce informații colectăm, 
scopurile în care le utilizăm, cu cine le partajăm și cum vă protejăm confidențialitatea, consultați 
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RĂSPUNDERE ȘI MENȚIUNI LEGALE  
 
Utilizarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de socializare este pe riscul dumneavoastră 
exclusiv. Paginile noastre de socializare sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”.  Când 
este posibil, putem restricționa accesul dumneavoastră la paginile noastre de socializare sau orice 
funcție a acestora sau o parte a acestora în orice moment. Declinăm toate garanțiile de orice fel, exprese 
sau implicite, inclusiv garanțiile implicite de mercantibilitate, calitate satisfăcătoare și adecvare pentru 
un anumit scop, precum și orice garanții pe care materialele de pe paginile noastre de socializare nu le 
încalcă; că accesul la pagină este neîntrerupt sau fără erori; că paginile noastre de socializare vor fi 
securizate; sau că informațiile de pe paginile noastre de socializare sunt complete, exacte sau oportune. 
 
Dacă cineva formulează o pretenție împotriva noastră în legătură cu acțiunile sau postările 
dumneavoastră, aveți obligația de a ne despăgubi și compensa pentru toate prejudiciile, pierderile și 
cheltuielile de orice fel (inclusiv cheltuieli și costuri de judecată rezonabile) aferente unei astfel de 
pretenții. 
 
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători 
pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, special, subsecvent, punitiv sau pentru orice alt 
prejudiciu legat de sau care rezultă din utilizarea sau incapacitatea dumneavoastră de a utiliza paginile 
noastre de socializare. Acestea includ prejudicii pentru erori, omisiuni, întreruperi, defecte, întârzieri, 
viruși informatici, pierderea de către dumneavoastră a profiturilor, pierderea datelor, accesul 
neautorizat la și modificarea transmisiilor și datelor dumneavoastră, și alte pierderi tangibile și 
intangibile. Această limitare se aplică indiferent dacă prejudiciile sunt invocate în baza unui contract, ca 



urmare a neglijenței sau în alt mod, și chiar dacă reprezentanții noștri au fost neglijenți sau au fost 
consiliați cu privire la posibilitatea unor astfel de prejudicii. 
 
LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE  
 
Legile din Elveția guvernează acești Termeni și utilizarea paginilor noastre de socializare de către 
dumneavoastră, și sunteți de acord în mod irevocabil cu jurisdicția exclusivă a instanțelor competente 
din Lausanne, Elveția, pentru orice acțiune de punere în aplicare a acestor Termeni. Recunoaștem că 
este posibil să accesați paginile noastre de socializare din orice jurisdicție a lumii și avem capacitatea 
practică limitată de a preveni acest acces. Paginile noastre de socializare au fost concepute să respecte 
legile din Elveția. Companiile subsidiare ale  Philip Morris International Inc. își desfășoară activitatea în 
diferite țări din lume și respectă legile din jurisdicțiile specifice în care operează. Dacă orice material de 
pe paginile noastre de socializare sau utilizarea acestor pagini de către dumneavoastră contravine legilor 
aplicabile în jurisdicția din care le accesați, aceste pagini de socializare nu vi se adresează și vă solicităm 
să nu le utilizați. Aveți responsabilitatea de a vă informa cu privire la legile din jurisdicția dumneavoastră 
și de a le respecta.  
 
MODIFICĂRILE ACESTOR TERMENI  
 
Putem modifica acești Termeni fără să vă informăm. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați 
periodic orice modificări aduse acestor Termeni. Utilizarea în continuare a paginilor noastre de 
socializare după postarea oricăror modificări ale acestor Termeni presupune acceptarea modificărilor.  
 
 
  
 
 
  
 


