TERMENI ȘI CONDIȚII

Orice fel de accesare sau vizitare a Siteului sau utilizare a Serviciilor oferite prin intermediul
Site-ului implică acceptarea de către Utilizator a Termenilor și condițiilor expuse în cele ce
urmează, în afară de cazul în care pentru Conținutul respectiv există condiții de folosire
distinct formulate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentul Document vă rugăm să
părăsiți acest Site.
Definitii:
ADMINISTRATOR – GENTLAB SRL, societate de naționalitate romană, cu sediul social
în București, Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 3, ap. 104, sector 6, CIF RO28877104,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8683/2011, tel 021.367.25.70, e-mail
support@gentlab.com.
DOCUMENT - prezentele Termeni și condiții.
KINDERUNITY- denumire protejata ca marca pentru programul software proprietatea
GENTLAB care facilitează comunicarea online dintre educatori și părinți cu referire la
evolutia copiilor inscrisi la o unitate de invatamant, oferind utilizatorilor autorizati servicii si
facilitati suplimentare suplimentare necesare dezvoltării si educarii copilului.
SITE – domeniul kinderunity.com și subdomeniile acestuia.
UTILIZATOR – orice persoană care acceseaza acest Site pentru orice motiv sau utilizează
Serviciile oferite prin intermediul siteului în baza unui Cont, inclusiv pentru a posta un
conținut precum și pentru a descărca, folosi, copia parțial sau integral documente/informații
care se regasesc pe acest Site.
PĂRINTE – părintele sau reprezentantul legal al unui copil înscris la Gradiniță.
UTILIZATOR AUTORIZAT- orice persoană majoră care are dreptul de a avea acces la
Serviciul Kinderunity și informațiile de conectare asociate în baza unui Cont.
CONȚINUT – orice informație aflată pe Site sau disponibila în Serviciu care poate fi
vizualizata sau accesata de utilizator prin utilizarea unui echipament electronic.
CONT- ansamblul format dintr-o adresa de email și o parolă care permit unui singur
Utilizator accesul la zone restricționate ale Siteului prin care se face accesul la Serviciu.
GRADINITA- institutie cu activitate in domeniul educational prescolar care este titular al
unui cont principal de utilizare a Serviciului.
AFTER SCHOOL – insitutie cu activitate in domeniul educational scolar care este titular al
unui cont principal de utilizare a Serviciului.
COPIL - desemneaza copilul prescolar inscris la Gradinita.
SERVICIU – furnizarea către utilizatorii autorizati în baza unui cont a accesului la
informații și servicii și facilități existente în Kinderunity.

Administratorul are dreptul de a modifica prezentul Document cu un preaviz de 14 zile,
utilizarea Site-ului sau Serviciilor dupa acest termen reprezentand acceptarea modificărilor
aduse.
În cazul în care Utilizatorii nu sunt de acord cu prezentul Document sau modificarile aduse
sunt obligați să înceteze accesarea Siteului sau utilizarea Serviciului.
Nerespectarea de catre Utilizatori a oricarei prevederi din prezentul Document dă dreptul
Administratorului de a restrictiona utilizarea Siteului accesul la Cont.
Administratorul va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Siteului și nu are
nicio responsabilitate cu privire la Conținutul postat de Utilizatori în cadrul Serviciilor.
Administratorul va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a
Siteului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare
de către Utilizatori pe o perioada determinată de timp Administratorul nu va fi răspunzător
față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau
indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a Servicului furnizat, a nefuncționării
Serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.
Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate si nu va fi raspunzător pentru nicio dauna
sau viruși care ar putea sa va afecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau
utilizarii acestui Site sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau
audio de pe site.
Continutul Site-ului (cu excepția Conținutului postat de Gradinițe în cadrul Serviciilor),
incluzand fara limitare toate textele si imaginile grafice, butoanele, simboluri, elemente de
grafica WEB, scripturi, programe si alte date, marcile sunt proprietatea exclusiva a
Administratorului sau a furnizorilor săi si este protejat de Legea drepturilor de autor si de
legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
Utilizatorii pot folosi Conținutul Siteului exclusiv în scop informativ, necomercial sau
personal, fiindu-le interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea,
vânzarea, distribuția parțială, integral sau modificată a conținutului acestui Site în alte
scopuri, decât dacă se permite acest lucru prin excepții de la legile aplicabile privind dreptul
de autor sau prin acordurile exprese din partea Administratorului. Utilizatorii autorizati pot
descarca Conținutul la care au acces in baza Contului, dar numai pentru uzul lor personal,
orice altă utilizare fiind condiționata de respectarea drepturilor persoanelor vizate. Este
interzisa utilizarea unui Cont de Utilizator Autorizat de catre alte persoane, cu exceptia
Parintelui. Este interzis de asemenea orice transfer al informatiilor de autentificare in cont.
Utilizatorii care publica/trimit orice fel de Conținut pe Site au obligația de a nu prejudica în
niciun mod drepturile de autor ale unei terțe persoane.
Este interzisă accesarea Siteului sau utilizarea Serviciilor într-un mod de natura a avaria,
dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conetate la vreun server al
Administratorului sau care ar putea influența utilizarea Serviciilor de către orice alt
Utilizator.

Este interzisa orice încercare de obținere de acces neautorizat la Servicii, la alte conturi,
sisteme sau retele de computere conectate la orice server al Administratorului sau la oricare
din Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice mijloc pus la dispozitie in
mod neintentionat prin intermediul kinderunity.com.
Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire
este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a
organelor statului.
Accesul la Serviciile din Kinderunity va fi permis numai Utilizatorilor autorizati si numai în
urma încheierii de către Gradinița la care este înscris Copilul, a unui contract de licență cu
Administratorul, a existenței acordului Gradiniței pentru deschiderea Contului și a acceptării
condițiilor de utilizare stabilite prin prezentul Document.
Administratorul va avea dreptul de a permite oferire / promovarea / vanzarea de catre terti a
unor produse sau servicii catre Utilizatorii Autorizati prin intermediul Siteului. În această
situație, contractul cu astfel de furnizori cu produse si / sau servicii se va incheia direct cu
Utilizatorii.
Administratorul poate la solicitarea Gradinței, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor
autorizați, să suspende sau să înceteze total sau partial accesul acestora la conținutul Siteului
sau la o parte a acestui Conținut.
Orice includere de linkuri spre alte siteuri sau retele de comunicare este facuta numai pentru
ajutorul Utilizatorului si nu implica sprijinirea de catre Administrator a materialului
disponibil in cadrul siteurilor sau retelelor anterior mentionate si nici vreo asociere cu
operatorii lor. Accesarea acelor siteuri si utilizarea / achizitionarea produselor si serviciilor
oferite de catre acestea se va face exclusiv pe propriul risc al Utilizatorilor.

ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA DATELOR DE IDENTIFICARE ALE
UTILIZATORULUI DE PE SITE
Utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul Kinderunity.com necesita deschiderea unui
Cont, și, după caz, oferirea unor informatii actuale, complete si exacte în cadrul formularului
de inregistrare aplicabil existent în Kinderunity.
Utilizatorul autorizat este responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra informatiilor
de cont si parolei și pentru toate activitatile care se desfasoara în cadrul Contului respectiv.
Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt
transmise din Contul care i-a fost alocat.
Administratorul nu își asuma nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în
cazul accesării neautorizate a Contului de către terțe persoane, din orice motiv.
Pentru funcționarea Serviciilor este necesara comunicarea catre Titularul contului Gradiniță
de date cu caracter personal (nume, adresa, numere de telefon, adresa email), acesta din urma
fiind autorizat în mod expres pentru prelucrarea acestora și colectarea datelor personale de la
copii si prelucrarea acestora in cadrul Serviciilor, Administratorul implementând măsuri

tehnice de păstrare a confidențialității și securitații datelor personale existente în
Kinderunity, cum ar fi:
-

accesul pe bază de utilizator și parolă;
asocierea de profile corespunzătoare utilizatorilor;
filtrarea funcționalităților Aplicației și a datelor afișate în funcție de profilul
utilzatorului;
parolele de acces nu sunt afișate în aplicație;
utilizatorul logat și fără activitate timp de 20 minute este automat delogat din
aplicație;
toate operatiile efectuate pe baza de date sunt logate.

Utilizatorul autorizat este obligat să anunțe in cel mai scurt timp Administratorul cu privire
la sesizarea oricăror inadvertențe în cadrul profilului personal, ori utilizare neautorizata,
improprie sau ilegala a parolei sau a contului său sau a oricărei alte probleme de securitate.
Administratorul poate pune la dispozitia Utilizatorilor forumuri de discuții, chat, clienți de
instant Mesenger și alte platfome de comunicare între utilizatorii autorizați.
Orice comunicări dintre Utilizatori pe Site trebuie să respecte următoarele limitări:
-

să nu conțina nicio formă de publicitate la diverse categorii de bunuri sau servicii;
sa nu conțină texte cu caracter amenințător, fals, înșelator, abuziv, calomnios, vulgar,
obscene sau care încalcă drepturi de autor ;
să nu aiba caracter discriminatoriu;
să nu conțină niciun fel de date cu caracter personal de la utilizatori.

Restricționarea accesului Utilizatorului autorizat la Servicii are loc de drept la data încetarii
din orice motiv a contractului încheiat de Gradiniță cu Administratorul.
Restricționarea accesului Părintelui la Servicii poate avea loc la solicitarea Gradiniței sau la
solicitarea titularului de Cont, accesul in mod direct la Conținutul aferent Contului fiind
restrictionat în mod direct, dar permis prin intermediul Gradiniței un numar limitat de zile,
stabilit de catre fiecare Gradinita.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Administratorul Siteului colecteaza date personale de la Utilizatorii săi în urmatoarele
modalitați: indirect de la Utilizatorii autorizați, prin intermediul Gradinitelor, direct de la
Utilizatori, din rapoartele traficului înregistrat de serverul care găzduiește siteul
kinderunity.com precum și prin intermediul cookieurilor.
Administratorul foloseste datele personale colectate în urmatoarele scopuri, în functie de
tipul de informatie colectata:
-informație furnizată indirect de Utilizatorul Autorizat, prin intermediul Gradinitelor:
aceasta informatie este folosită în scopul verificării identității în vederea folosirii Serviciilor,
evaluarea serviciilor oferite, comerț online, pentru reclama, marketing și comunicare.

În acest scop, sunt prelucrate de către Administrator unele sau toate dintre următoarele
categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, adresa domiciliu sau
reședință, email, parolă, CNP.
Datele cu caracter personal sensibile (codul numeric personal) vor fi colectate și prelucrate
numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca Administatorul să se conformeze
obigațiilor legale aplicabile privind facturarea și respectarea cerințelor de raportare în cazul
promoțiilor.
- informații colectate direct de la Utilizatori din raportul de trafic al serverului
Administratorului: acest tip de informatii ajuta Administratorul să îmbunătățească serviciile
oferite Utilizatorilor săi, fiind de natura a permite Administratorului să identifice Secțiunile
din Site de interes pentru Utilizatori sau în scopul administrării sigure a sistemului
informatic, în scopul evitării activității infracționale, și nu în ultimul rând, în scopul
comunicării datelor de transfer anonime ale Utilizatorilor către furnizorii de publicitate;
În acest scop Administratorul poate sa colecteze date precum adresa IP, ora vizitei, locul de
unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti
parametri tehnici furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se realizeaza
accesul la Site.
- informații colectate direct de la Utilizatori prin intermediul cookieurilor:
Administratorul foloseste cookieuri pentru a permite folosirea Serviciilor de către Utilizatori
și în scopul obținerii de informații statistice care să permită îmbunătățirea Serviciilor oferite.
Informații referitoare la cookieuri și modul utilizare al acestora se regasesc la următorul link
https://www.apti.ro/cookies/.
Pentru utilizarea platformei Kinderunity sunt folosite următoarele tipuri de cookieuri:
Denumire

Explicatii

Durata
maxima de
viata
KINDER_UNITY_SESSION
Se activează la autentificarea
Expira dupa
utilizatorului în platformă
60 de
pentru a identifica sesiunea
minute de
utilizatorului pe server. Este un inactivitate.
cookie de sesiune.
KINDER_UNITY_SESSION_EXTENDED Acest cookie este utilizat doar Un an
pe aplicația nativă de mobile și
permite folosirea aplicației
pentru ca sesiunea
utilizatorului să nu expire
imediat
Ga și gat:
cookie-uri folosite în
10 minute
monitorizarea Google
Analytics pentru îmbunătățirea
continuă a conținutului și
produselor oferite prin
intermediul website-ului

Pentru a modifica, dezactiva sau șterge setările Dvs. privitoare la cookies pentru acest
website puteți accesa sub-meniul Tools/Preferences din browser-ul Dvs. Următoarele
informații vă pot fi de ajutor pentru a efectua operațiunile de mai sus privind cookies:
Pentru Internet Explorer:
manage-cookies#ie=ie-11

http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-

Pentru Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer
Pentru Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Pentru Safari: http://support.apple.com/en-us/HT201265
Pentru Android: http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB
Pentru BlackBerry: http://us.blackberry.com/legal/cookies.html

Prin comunicarea datelor dvs. personale către Gradinițe în vederea creării Contului și/sau
comunicări datelor în Site pentru a comanda produse sau servicii sau a participa la camapanii
promoționale, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. cu caracter personal să fie
incluse în baza de date a Administratorului și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate
aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Administrator
pentru scopurile menționate mai sus. Administratorul nu va transfera datele cu caracter
personal catre teri, cu exceptia acordului prealabil si expres al Utilizatorilor.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia personalelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Administratorul
Siteului are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza.
Refuzul comunicării datelor dvs. către Administrator, ori comunicarea de date fictive va duce
la imposibilitatea crearii Contului și pe cale de consecinta duce la imposibilitatea de a fi
beneficiarul Serviciilor.
Administratorul nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate in scopul transmiterii de
mesaje comerciale nesolicitate. Utilizatorii pot opta pentru a primi emailuri de la
Administrator cu privire la oferte curente, felicitari sau alte mesaje speciale.
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus,
Administratorul poate dezvălui datele cu caracter personal, persoanelor vizate sau
reprezentanților legali ai persoanelor vizate sau unuia sau mai multor destinatari din
următoarele categorii: împuterniciți ai Administratorului, parteneri contractuali ai
Administratorului (furnizori de produse, servicii de curierat, servicii de plata/bancare,
asiguratori), autoritati publice centrale/locale; publicul (în cazul câștigatorilor loteriilor /
tombolelor organizate de Administrator).
Administatorul va putea furniza o parte din datele personale unor companii cu care se află în
relații de parteneriat necesare desfășurării Serviciilor agreate de Utilizator, dar numai după
încheierea cu aceștia a unor contracte care să garanteze păstrarea în condiții de siguranță și
confidențialitate a datelor furnizate.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se
adresa justitiei. Totodata Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii în continuare a
datelor personale si sa solicite stergerea acestora.
Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice detalii suplimentare cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator, persoanele vizate se pot
adresa în scris Administratorului la adresa: Bld. Eroii Sanitari nr. 71, etaj 2, in atentia dlui.
Sita Adrian. De asemenea, este recunoscut dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei.
Utilizatorul este de acord ca solicitarea de stergere a datelor personale din Site va fi urmata
de stergerea Contului și de imposibilitatea de a accesa si/sau utiliza Serviciile oferite de
Administrator.
Legea romana guverneaza termenii, conditiile, precum și utilizarea acestui Site. Prin
utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la juridictia instantelor din Municipiul
Bucuresti in legatura cu orice actiune in justitie ivita în legatura cu prevederile Conditiilor de
utilizare si/sau Continutul site-ului.

