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Termenii si conditiile de utilizare a site-ului 

Mybigcastle.com 

 

Dispoziții generale 

 

1.1 Prezentul Acord de utilizare ( in continuare denumit Acordul) reglementează termenii și condițiile 

oferirii serviciilor de catre mybigcastle.com, denumit în continuare „organizator”, catre persoanele 

fizice utilizatoare ale acestui site, denumite în continuare „utilizatori” sau „jucatori”. 

 1.2 Pentru a beneficia de serviciile site-ului, utilizatorii acceptă în totalitate și fără rezerve toate 

condițiile prezentului acord. Organizatorul oferă posibilitatea de a  renunta oricand la utilizarea 

serviciilor sale. 

1.3 Organizatorul și utilizatorii recunosc procedura și forma încheierii acestui acord ca echivalent ca 

forță juridică cu cel al contractului încheiat în scris. 

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face orice modificari si completari la Acordul de utilizare si 

pe site, fara avertizarea prealabila a utilizatorilor dar de regula, noi notificam utilizatorii in sectiunea 

"Noutati", in timp util! 

1.5 Conturile utilizatorilor care au încălcat grav regulile de utilizare a site-ului sunt supuse blocării fără 

dreptul de a se reînregistra. 

1.6 Sanctiunile sunt aplicate de catre administratorii site-ului. 

1.7 In caz de blocare a jucatorului, pentru incalcarea regululilor de utilizare, fondurile jucatorului nu 

sunt returnate. 

1.8 Utilizatorul este de acord ca este personal responsabil pentru toate acțiunile efectuate in cadrul 

jocului fiind singurul responsabil cu pastrarea confidentialitatii datelor de acces la site. 

 

Drepturile și obligațiile părților. 

2 .Drepturile și obligațiile utilizatorului. 

2.1. Numai acele persoane care au dobândit capacitate de exercitiu deplina (sunt majori) conform 

legilor țării de reședință pot participa la jocul "mybigcastle.com". Toate consecințele neîndeplinirii 

acestei condiții vor fi suportate de catre utilizator. 

2.2. Gradul și modul de participare la joc sunt determinate de fiecare utilizator, dar nu pot contrazice 

prezentul acord și regulile platformei de joc. 

2.3. Utilizatorul este obligat: 

2.3.1. Să comunice cu sinceritate informații despre sine în momentul înregistrării și la prima solicitare 

a Organizatorului de a furniza date despre identitatea jucatorului, ceea ce permite ca el sa fie identificat 

drept titularul de cont în joc; 

2.3.2. Sa nu utilizeze jocul pentru a efectua acțiuni contrare dreptului internațional și legislației țării - 

reședința utilizatorului; 
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2.3.3. Sa nu utilizeze funcții nedocumentate sau inchise (bug-uri) și erori de tip software ale jocului și 

in caz de descoperire a acestora sa informeze prompt organizatorul despre acestea, precum și despre 

persoanele care folosesc aceste erori; 

2.3.4. Sa nu utilizeze programe externe de niciun fel pentru a obține avantaje în joc; 

2.3.6. Sa nu restricționeze accesul altor participanți sau alte persoane la joc, este obligat să respecte și 

să trateze corect si cu stima ceilalti participanți la joc, precum și organizatorul, partenerii și angajații 

săi si să nu intervină în activitatea acestuia; 

2.3.7. Sa nu insele organizatorul și participanții la joc; 

2.3.8. Sa nu utilizeze un limbaj vulgar și sa nu insulte sub nici o formă; 

2.3.9. Sa nu defăimeze acțiunile altor jucători și ale administratorilor; 

2.3.10. Sa nu amenințe cu violența pe nimeni; 

2.3.11. Sa nu difuzeze materiale care promovează descriminarea sau ura față de orice rasă, religie, 

cultură, națiune, oameni, limbă, politică, stat, ideologie sau mișcare socială; 

2.3.12. Sa nu promoveze pornografie, narcotice sau resurse care conțin astfel de informații; 

2.3.13. Să aibă grijă de măsurile necesare și alte masuri in vederea securizarii calculatoarelor si a  

păstrarii in  secret datele sale de identificare in joc: parola, numele de utilizator, etc, sa se asigure ca 

nimeni nu are acces neautorizat la cutia poștală specificată în profilul contului de utilizator. 

2.3.14. In caz de aparitie a unor plangeri sau reclamații sa notifice mai întâi organizatorul în scris 

utilizand datele din pagina "Contact". 

2.3.15. Sa se familiarizeze regulat cu noutatile din joc, precum și modificări prezentului acord și cu 

regulile de joc pe platforma de joc. Utilizatorul este obligat sa citeasca cu atentie termenii de utilizare 

și descrierea funcțiilor și serviciilor proiectului cel puțin o dată pe săptămână (ele pot fi supuse unor 

modificări și completări), deoarece  ignorarea regulilor nu scutește utilizatorul de responsabilitate 

pentru încălcarea lor. 

2.3.16. Sa nu creeze conturi suplimentare, pentru a crește veniturile pe baza referalilor. Astfel de 

acțiuni vor determina blocarea contului sau golirea acestuia. 

 

3. Drepturi si obligatiile organizatorului. 

 

3.1. Organizatorul este obligat: 

3.1.1. Sa plateasca oricarui jucator care deține/a obtinut în mod legal moneda de joc (aur), o suma 

monetara datorata, conform valorii de schimb, minus costurile operațiunii de plata. 

3.1.2. Sa pastreze inventarul de joc (aur) în contul/urile de joc al/ale utilizatorului. 

3.1.3. Sa imbunatateasca în mod regulat sistemul hardware și software, dar nu garantează că software-

ul jocului nu conține erori, iar hardware-ul nu iese din parametrii de operare și va funcționa fără 

probleme. 

3.1.4. Sa respecte regimul de confidențialitate cu privire la datele personale ale utilizatorului. 
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3.1.5. Sa mentina un curs de schimb echivalent si stabil al inventarului/monedei de joc (aur) in contul 

de joc al utilizatorului. Valoarea de schimb a monedei de joc(aur) este indicată în joc. Executarea 

plăților către utilizator este conditionata de existenta unei sume minime in contul de retragere, 

prevazuta in regulile jocului. 

3.1.6. Sa nu utilizeze e-mailul specificat la înregistrarea utilizatorului în scopuri publicitare, cu 

exceptia mesajelor despre joc. 

 

3.2. Organizatorul are dreptul: 

3.2.2. Sa furnizeze utilizatorului servicii suplimentare plătite, dupa procedura stabilita de catre 

organizator. În același timp, organizatorul are dreptul, în orice moment, de a modifica numărul și 

volumul serviciilor cu plată oferite, costul, numele, tipul și efectul de utilizare. 

3.2.3. Sa deconecteze jucatorul de la participarea la joc pe durata investigației în legătură cu 

suspiciunea că utilizatorul a încălcat prezentul acord și regulile platformei de joc. 

3.2.4. De a exclude un utilizator din joc în cazul în care constată că jucatorul a încălcat prezentul acord 

sau regulile platformei de joc. 

3.2.5. Sa intrerupa parțial sau complet furnizarea de servicii fără avertizarea utilizatorului în timpul 

lucrărilor de reconstrucție, modernizare sau reparare a platformei de joc dar de regula intreruperile se 

vor anunta cu cel putin 24 ore inainte.  

3.2.6. Organizatorul nu este responsabil pentru funcționarea incorectă a software-ului de joc. 

Utilizatorul utilizează software-ul în conformitate cu principiul „ASA CUM ESTE”(„AS IT IS”). Dacă 

organizatorul stabilește ca a aparut o greseala (o eroare) în funcționarea site-ului, rezultatele care au 

avut loc în timpul funcționării incorecte a software-ului pot fi anulate sau corectate la discreția 

organizatorului. Utilizatorul este de acord să nu apeleze la organizator cu privire la calitatea, cantitatea, 

ordinea și durata de asteptare ale serviciilor oferite. 

3.2.7. Sa modifice în mod unilateral cursul inventarului/monedei de joc, dar fara sa produca pierderi 

financiare utilizatorilor. 

 

4. Garantii si responsabilitati. 

 

4.1. Organizatorul nu garantează accesul continuu și neîntrerupt la platforma de joc și serviciile sale în 

cazul unor probleme tehnice și / sau circumstanțe neprevăzute cm ar fi: functionarea incorecta sau 

intreruperea conexiunii la internet, la serverelor de informații, serviciile bancare și a sistemelor de 

plăți, precum și acțiunile ilegale sau frauduloase ale unor persoane terțe. Organizatorul va depune toate 

eforturile pentru a preveni accidente, dar nu este responsabil pentru defecțiuni tehnice și întreruperi în 

joc, indiferent de motivele acestor eșecuri. 

4.2 Utilizatorul este pe deplin de acord că organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru pierderile 

utilizatorului care au apărut în legătură cu acțiunile ilegale ale terților vizând încălcarea sistemului de 

securitate al bazei de date a jocului sau a sistemului electric/electronic al acestuia sau din întreruperile, 

suspendarea sau încetarea functionarii diferitor canale de legatura, rețele de comunicații utilizate 

pentru interacțiunea cu utilizatorul, precum și acțiuni ilegale sau nemotivate ale sistemelor de plăți, 

precum si ale unei parti terte. 
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4.3. Organizatorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a utilizării sau neutilizării de 

către utilizator a informațiilor despre joc, regulilor jocului și jocului în sine și nu este răspunzător 

pentru daune sau alte prejudicii cauzate utilizatorului din cauza acțiunilor sale necalificate și ignorării 

regulilor de joc sau a greșelilor sale în calcule; 

4.4. Organizatorul nu oferă utilizatorului nici o garanție că va obtine beneficii banesti sau orice alte 

beneficii in urma utilizarii serviciilor site-ului.  

4.5. Organizatorul nu este responsabil față de utilizator pentru acțiunile altor participanți. 

4.6. În cazul disputelor și dezacordurilor ce tin de prezentul acord, decizia organizatorului este 

definitivă, iar utilizatorul este pe deplin de acord cu acesta. Toate litigiile și dezacordurile care decurg 

din sau în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate prin negocieri. 

4.7. Organizatorul nu suportă sarcina fiscală pentru utilizator. Utilizatorul se angajează să includă în 

mod independent venitul posibil primit, în declarația fiscală în conformitate cu legislația țării în care își 

are reședința. 

4.8. Organizatorul poate modifica prezentul Acord, regulile jocului și alte documente in mod 

unilateral. În cazul modificării conditiilor sau regulilor, organizatorul posteaza cele mai recente 

versiuni ale modificarilor pe site-ul oficial al jocului. Toate modificările intră în vigoare din momentul 

postarii, daca nu sunt prevazute alte termene. Jucatorul are dreptul sa renunte oricand la utilizarea site-

ului. 

4.9. Dupa renuntarea la contul de utilizator nici o cheltuiala legata de participarea la joc sau suma 

aflata la dispozitia utilizatorului nu mai poate fi returnata.  

4.10. Organizatorul și utilizatorul sunt scutiti de răspundere în caz de forță majoră, la care se mai 

adauga si o lista a altor cauze cum ar fi: catastrofe naturale, război, incendii (foc), inundații, explozii, 

terorism, revolte, tulburări civile, acte de guvernare sau autorități de reglementare, atacuri hacker, 

absențe, nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a furnizării de energie, furnizorii de servicii 

Internet, rețelele de comunicații sau alte sisteme, rețele și servicii. Partea care are astfel de 

circumstanțe trebuie să informeze cealaltă parte cu privire la astfel de incidente, într-un termen 

rezonabil și într-un mod accesibil. 

 

5. Confidențialitatea. 

5.1. Condiția de confidențialitate se aplică informațiilor pe care organizatorul le poate obține despre 

utilizator în timpul șederii sale pe site si  care pot fi corelate cu utilizatorul. Organizatorul primește 

automat și scrie în jurnalele de server informații tehnice din browserul dvs. Informatii cum ar fi: adresa 

IP, adresa paginii solicitate etc. Organizatorul garantează că datele comunicate de utilizator la 

înregistrarea în joc vor fi utilizate de Organizator numai în interiorul jocului. 

5.2. Organizatorul are dreptul de a transfera informații personale despre Utilizator către terți numai în 

cazurile în care: 

5.2.1. Fără aceasta, utilizatorul nu poate folosi produsul sau serviciul dorit, în special - informațiile 

despre numele de utilizator(utilizat in joc), atributele propriului jucator(cum ar fi numele de utilizator, 

coordonatele, nivelul castelului) - pot fi disponibile altor participanți; 

5.2.2. Acest lucru este cerut de dreptul internațional și / sau autorități în conformitate cu procedura 

legală; 
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6. Alte prevederi. 

6.1. Nulitatea unei părți sau a unui punct/subpunct din prezentul acord nu atrage nulitatea tuturor 

celorlalte părți sau punctelor/subpuntelor ale acestui acord. 

6.2. Termenul acordului este stabilit pentru o perioadă nedeterminată. 

6.3. Acordul intră în vigoare din momentul înregistrării utilizatorului pe site. 

 

 

 Mybigcastle.com 

 


