
Termenii şi condiţiile (Condițiile) de utilizare TRUST FOR MOBILE (T4M) 

 

 

1. Dispozitii introductive  

Vă mulţumim pentru utilizarea Serviciului “T4M” („Serviciul”). Serviciul este oferit de Certsign 

S.A. („certSIGN”), cu sediul social în București, Sos. Olteniței 107A, corp C1, et.1, camera 

16, sector 4, Cod Unic de identificare RO18288250, Nr. Reg. Com. J40/484/17.01.2006, cont 

IBAN nr. RO89RZBR0000060007573036, deschis la Banca RAIFFEISEN BANK, sucursala SMB. 

Înţelegem că prin utilizarea Serviciului ne acordaţi încrederea dumneavoastră şi suntem 

onoraţi pentru aceasta. 

Termenii si Conditiile de utilizare reprezinta un contract obligatoriu din punct de vedere juridic 

incheiat intre dumneavoastra si Certsign in legatura cu folosirea de catre dumneavoastra a 

Serviciului. Lansarea comenzii și plata prin intermendiul shop.certsign.ro reprezintă un 

contract în sensul prevederilor art. 1270 Noul Cod Civil între dvs. și Certsign S.A.   

Contractul este alcătuit din Comanda lansată prin intermediul shop.certsign.ro si documentele 

menționate în aceasta împreună cu prezentele Condiții.  

 

2. Descrierea Serviciului 

Serviciul T4M asigură criptarea şi securitatea comunicaţiilor dumneavoastră. T4M nu este un 

serviciu de comunicaţii, iar certSIGN nu este un operator de telecomunicaţii. 

Nefuncţionarea comunicaţiilor, serviciului de telefonie, de mesagerie (SMS, MMS), de video 

nu poate fi în niciun caz asociată cu certSIGN. Nefuncţionarea sau funcţionarea 

necorespunzătoare a echipamentelor sau dispozitivelor pe care aţi instalat T4M nu poate fi 

asociată cu T4M sau cu certSIGN. 

Serviciul poate fi folosit prin descărcarea aplicatiilor T4M din magazinele de aplicații mobile 

google play și apple store şi achiziţionarea licenței. 

Asiguraţi-vă că echipamentul pe care descărcaţi Serviciul, prin caracteristicile şi 

funcţionalităţile sale, permite folosirea acestuia. 

Descărcaţi Serviciul numai din magazinele de aplicații mobile google play și apple store Nu 

încercaţi altfel de descărcare sau accesare, deoarece nu putem garanta securitatea sistemului, 

site-ului de pe care descărcaţi. Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru orice 

descărcare/accesare care nu respectă prezentele Conditii. 

 

3. Utilizarea Serviciului 
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Utilizaţi Serviciul în mod corespunzător. De exemplu, nu încercaţi să modificaţi Serviciul sau 

să-l accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de certSIGN. Puteţi 

utiliza Serviciul numai conform legii.  

Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciului către dvs. dacă nu respectaţi Condiţiile sau 

politicile noastre ori în cazul în care observam un comportament suspectat ca fiind 

necorespunzător sau nelegal.  

certSIGN sprijina dreptul dumneavoastra la viaţă privată şi la comunicaţii sigure, dar este 

posibil ca unele persoane să folosească Serviciul pentru a încălca legea sau pentru a face 

lucruri la limita legii. Ne rezervăm dreptul de a suspenda folosirea Serviciului de către 

persoanele care încalcă legea prin folosirea Serviciului. 

Putem să vă trimitem anunţuri privind Serviciul sau alte servicii similare ale certSIGN, mesaje 

administrative şi alte informaţii în legătură cu Serviciul, precum și mesaje privind alte servicii 

şi produse ale certSIGN în măsura în care ați fost de acord să primiți astfel de comunicări 

comerciale.  

Serviciul este disponibil pe dispozitive mobile. Nu utilizați Serviciul într-un mod care vă 

distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.  

 

4. Protejarea confidenţialităţii, a drepturilor de autor şi de proprietate 

intelectuală 

certSIGN asigură protejarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor confidenţiale atunci 

când utilizaţi Serviciul. Prin utilizarea Serviciului, certSIGN va utiliza datele respective conform 

Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ........  

certSIGN este o organizaţie care pune pe primul plan dreptul la viaţă privată a clienţilor săi. 

Păstrăm doar informaţiile necesare pentru asigurarea funcţionării Serviciului. Astfel de 

informaţii sunt: adresa de e-mail. 

certSIGN respectă cele mai bune practici în domeniul criptării şi nu are acces la cheile folosite 

pentru criptarea comunicaţiilor clienţilor; doar clienţii deţin aceste chei. Orice conversaţie, 

text sau transmitere video este criptată pe echipamentul clientului, iar certSIGN nu are acces 

la acestea. certSIGN nu poate dezvălui ceea ce nu are. 

Utilizarea Serviciului nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia.  

Prezentele Condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă, denumire sau siglă ale 

certSIGN sau ale Serviciului. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală 

afişată în cadrul sau împreună cu Serviciul.  

Serviciul include aplicatii software descărcabile din Google Play si Apple Store. Serviciul devine 

funcţional după descărcarea aplicatiilor software T4M şi achiziţionarea licenței. Aplicatiile 

https://shop.certsign.ro/nota-de-informare-cu-privire-la-prelucrarea-de-datelor-cu-caracter-personal/


software T4M se pot actualiza automat pe dispozitivul dvs. atunci când devine disponibilă o 

versiune sau o funcţie nouă pe perioada de valabilitate a licenței dvs. certSIGN vă oferă o 

licenţă personală, scutită de redevenţe, netransmisibilă pentru a utiliza aplicatiile software 

furnizate de certSIGN ca parte a Serviciului. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, 

adaptaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciului şi a aplicatiilor 

software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al 

respectivelor aplicatii software, să creaţi o operă derivată din acesta.  

 

5. Conţinutul utilizatorului 

Conţinutul transmis prin intermediul echipamentelor nu aparţine certSIGN. Responsabilitatea 

pentru acest conţinut vă revine exclusiv dumneavoastră. certSIGN nu vizualizează, nu are 

acces la şi nu examineaza conţinutul transmis de dumneavoastră prin intermediul 

echipamentelor pe care aţi descărcat Serviciul, nu înregistrează sau stochează pe niciun fel 

de echipamente conţinutul/informaţia transmisă, nu păstrează informaţii asociate cu vocea 

sau mesajele trimise.  

Vă păstraţi toate drepturile de proprietate intelectuală deţinute asupra conţinutului transmis 

prin intermediul echipamentelor pe care aţi instalat Serviciul. 

 

6. Modificarea şi încetarea furnizării Serviciului 

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciul. Putem să adăugăm sau să eliminăm 

funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet 

furnizarea unui Serviciu.  

 

7. Garanţii şi declinarea responsabilităţii 

Serviciul este furnizat “ca atare” şi certSIGN nu poate oferi niciun fel de garanţii suplimentare 

cu privire la acesta. 

Nu suntem responsabili pentru conţinutul transmis de dumneavoastră prin intermediul 

echipamentelelor pe care este instalat Serviciul. Certsign nu are acces şi nu interceptează în 

niciun fel conţinutul transmis. Certsign nu stochează pe servere sau alte echipamente 

conţinutul transmis de dumneavoastră.  

Trebuie să aveţi în vedere faptul că este posibil ca autorităţi competente să ne solicite în baza 

unui mandat emis de un magistrat să dezactivăm funcţionarea Serviciului pentru anumite 

echipamente pe care a fost descărcat sau să furnizăm informţii despre persoanele care au 

accesat si instalat Serviciul pe echipamente. Asemenea cereri sunt inevitabile şi în asemenea 



cazuri, certSIGN este obligat să se supună dispoziţiilor unui magistrat, dar va verifica cererea 

pentru a se asigura că a fost emisă în temeiul legii.  

 

8. Răspunderea pentru Serviciu 

În măsura permisă de lege, certSIGN nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de profituri, 

venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, 

subsecvente, sancționatorii.  

În limitele permise de lege, răspunderea totală a certSIGN pentru orice cerere sau reclamaţie 

în baza acestor Condiţii și a contractului, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează 

la suma pe care ne-aţi plătit-o pentru utilizarea serviciului, respectiv pentru achiziţionarea 

certificatului digital (sau, la alegerea noastră, se limitează la a vă furniza din nou serviciul).  

certSIGN nu va fi în niciun caz responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate 

fi prevăzută în mod rezonabil.  

 

9. Utilizarea Serviciului pentru afaceri 

Dacă utilizaţi Serviciul în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezentele 

Condiții. Compania respectivă va apăra şi va despăgubi certSIGN, afiliaţii, agenţii şi angajaţii 

acesteia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu 

utilizarea Serviciului sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate 

răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, 

penalizările, amenzile, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor. 

  

10. Despre prezentele Condiţii 

Putem să modificăm prezentele Condiţii pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul 

legislaţiei sau al Serviciului. Consultaţi periodic Condiţiile. Pe această pagină vom posta 

notificările privind modificările prezentelor Condiţii. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi 

vor intra în vigoare după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale unui Serviciu 

şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat.  

Dacă nu respectaţi prezentele Condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm 

la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).  

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va afecta 

restul prezentelor Condiţii.  

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezentele Condiţii, Contractul sau cu Serviciul, 

se va aplica legislaţia României. Toate pretenţiile rezultate din sau în legătură cu prezentele 

Condiţii, Contractul sau cu Serviciul vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Bucureşti.  
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