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Western Digital - Acord de licenţă pentru utilizatorul final 

 

IMPORTANT - CITIŢI CU ATENŢIE. SECŢIUNEA 10 A ACESTUI DOCUMENT 

CONŢINE O CLAUZĂ COMPROMISORIE OBLIGATORIE CARE IMPUNE CA 

REZOLVAREA LITIGIILOR SĂ SE EFECTUEZE INDIVIDUAL, LIMITÂNDU-VĂ 

CAPACITATEA DE A CĂUTA MĂSURI REPARATORII ÎN JUSTIŢIE ŞI DREPTUL 

DUMNEAVOASTRĂ LA UN JUDECĂTOR SAU LA JURIU ÎNTR-UN PROCES 

JUDICIAR ŞI PIERZÂND DREPTUL DE A PARTICIPA LA ACŢIUNI COLECTIVE 

SAU LA ARBITRĂRI COLECTIVE PENTRU ANUMITE LITIGII.  

Prezentul acord de licenţă pentru utilizatorul final (prezentul „acord”) este un contract cu valoare 

juridică încheiat între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau de entitate unică 

(„dumneavoastră”) şi Western Digital Technologies, Inc. („WDT”), subsidiarele şi afiliaţii 

acesteia, care reglementează utilizarea programului software, a serviciilor şi a documentaţiei 

online şi electronice asociate publicate, distribuite sau puse la dispoziţie de WDT într-un alt mod 

(acest program software, programul firmware, serviciile şi documentaţia şi orice actualizări 

aplicabile furnizate de către WDT sunt denumite colectiv „pachetul software”) şi dacă este cazul, 

utilizarea de către dumneavoastră a programului software proiectat pentru a fi utilizat cu 

dispozitivele şi produsele hardware ale WDT („dispozitive WDT”). Totuşi, dacă programul 

software sau serviciile WDT sunt însoţite de un acord de licenţă distinct, prevederile 

respectivului acord de licenţă distinct se vor aplica în cazul utilizării respectivului program 

software sau a respectivelor servicii WDT.  

 

PRIN INSTALAREA, ACTIVAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA ÎN ALT MOD A 

PROGRAMULUI SOFTWARE, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI TERMENII 

PREZENTULUI CONTRACT, CARE REPREZINTĂ CONDIŢIILE DE ACORDARE A 

LICENŢEI WDT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PREZENTULUI ACORD 

ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A WDT, CONFORM INFORMAŢILOR 

INCLUSE SPRE REFERINŢĂ ÎN SECŢIUNEA 5 DE MAI JOS. DACĂ NU SUNTEŢI DE 

ACORD CU TERMENII PREZENTULUI ACORD ŞI CU POLITICA DE 

CONFIDENŢIALITATE A WDT, NU INSTALAŢI, NU ACTIVAŢI, NU COPIAŢI SAU 

NU UTILIZAŢI PROGRAMUL SOFTWARE.  
 

Cu excepţia prevederilor din secţiunea 10 a prezentului acord, acest acord poate fi amendat din 

când în când de WDT; totuşi, orice modificări la acest acord nu vor fi obligatorii dacă nu aţi 

acceptat modificările respective.   

 

1. ACORDAREA LICENŢEI ŞI RESTRICŢIILE 

Pachetul software este acordat în baza unui contract de licenţă şi nu prin vânzare. În conformitate 

cu termenii prezentului acord, WDT vă acordă prin prezentul o licenţă personală, neexclusivă, 

netransmisibilă, fără posibilitate de sublicenţiere şi revocabilă, de utilizare a pachetului software 

în scop personal sau pentru uz intern şi dreptul de a face un număr rezonabil de copii ale 

pachetului software pentru respectiva utilizare în conformitate cu prevederile prezentului acord.   
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Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că nu veţi efectua şi nu veţi permite altor persoane să efectueze 

următoarele acţiuni: (a) reproducerea pachetului software, cu excepţia permisiunii exprese 

prevăzute în prezenta secţiune 1; (b) modificarea, adaptarea, traducerea sau crearea oricăror 

lucrări derivate; (c) încercarea de eludare sau de dezactivare a pachetului software sau a oricăror 

caracteristici sau măsuri tehnologice folosite în pachetul software inclusiv, dar fără a se limita la 

orice mecanisme de control a accesului sau de protejare a drepturilor de autor, prin niciun fel de 

mijloace sau în niciun mod; (d) încercarea de decompilare, dezasamblare, decodificare sau într-

un alt mod de derivare a codului sursă al pachetului software; (e) distribuirea, grevarea, vinderea, 

împrumutarea, închirierea, sublicenţierea sau transferarea într-un alt mod, publicarea sau 

divulgarea pachetului software unui terţ; (f) eliminarea sau modificarea oricărei mărci 

comerciale, sigle, notificări ale drepturilor de autor sau ale altor drepturi de proprietate, legende, 

simboluri sau etichete din sau de pe pachetul software sau utilizate în legătură cu pachetul 

software; sau (g) utilizarea pachetului software în orice mod pentru a contribui la încălcarea 

oricăror drepturi de proprietate ale terţilor, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de copyright, 

mărci comerciale, secrete comerciale şi brevete sau la orice legi în vigoare din toate jurisdicţiile 

respective inclusiv, dar fără a se limita la insulte sau calomnii, obscenităţi şi încălcări ale 

intimităţii.  

 

2. REZERVAREA DREPTURILOR 

Recunoaşteţi că pachetul software este protejat prin drepturi de autor şi alte drepturi de 

proprietate intelectuală şi brevete. WDT şi licenţiatorii săi terţi („licenţiatori”) îşi rezervă toate 

aceste drepturi cu privire la pachetul software, cu excepţia licenţei acordate în mod expres 

dumneavoastră în secţiunea 1. Sunteţi de acord cu faptul că, făcând excepţie licenţa expresă 

acordată în secţiunea 1, nu vă sunt acordate, cesionate sau transferate niciun fel de drepturi, 

drepturi de proprietate, participaţii sau licenţe asupra sau pentru pachetul software, în mod 

implicit, prin estoppel sau într-un alt mod. Sunteţi de acord să nu luaţi nicio măsură care încalcă 

sau contestă, în orice mod, drepturile WDT sau ale licenţiatorilor săi privind pachetul software.   

 

3. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR NON-WDT 

În unele cazuri, programul software poate fi folosit cu dispozitive fabricate de entităţi altele decât 

WDT („dispozitive non-WDT”). Recunoaşteţi şi consimţiţi că WDT nu îşi asumă nicio 

răspundere şi nu oferă nicio garanţie pentru calitatea sau capacitatea oricăror dispozitive non-

WDT. Recunoaşteţi că WDT poate oferi asistenţă pentru unele dispozitive non-WDT, iar pentru 

altele nu; WDT nu oferă nicio garanţie că pachetul software este, va fi, sau va rămâne compatibil 

cu orice dispozitive non-WDT aplicabile. 

 

4. ACTUALIZĂRI; FUNCŢII AUTOMATE 

Recunoaşteţi că WDT nu are obligaţia de a vă oferi niciun fel de actualizări (conform 

informaţiilor de mai jos) ale pachetului software. Totuşi, din când în când, WDT poate publica 

versiuni actualizate ale pachetului software şi pachetul software se poate conecta automat prin 

internet la serverele WDT sau ale unor terţi pentru a verifica dacă sunt disponibile actualizări ale 

pachetului software, de exemplu rezolvarea unor erori, pachete de corectare, pachete de upgrade, 

funcţii suplimentare sau îmbunătăţite, inserturi şi versiuni noi (denumite colectiv „actualizări”) şi 

poate (a) să actualizeze automat pe cale electronică versiunea pachetului software utilizat pe 

dispozitivul dumneavoastră sau (b) să vă ofere posibilitatea de a descărca manual respectivele 
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actualizări. Prin instalarea pachetului software şi în condiţiile în care nu dezactivaţi nicio opţiune 

de căutare automată a actualizărilor, dacă este cazul, prin prezentul sunteţi de acord şi consimţiţi 

să solicitaţi şi să primiţi actualizări de la serverele WDT sau de la serverele terţilor, şi că termenii 

şi condiţiile prezentului acord se vor aplica tuturor acestor actualizări.   

5. INFORMAŢII COLECTATE AUTOMAT DE WDT 

Pachetul software poate conţine caracteristici de comunicare automată care transmit anumite 

informaţii către WDT sau către furnizorii săi de servicii de analiză a datelor în legătură cu 

utilizarea pachetului software. Pentru informaţii suplimentare despre modul în care WDT şi 

furnizorii săi terţi de servicii de analiză a datelor colectează şi utilizează informaţiile furnizate 

prin intermediul pachetului software, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate WDT 

disponibilă la adresa http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx, aceasta fiind 

inclusă în prezentul acord spre referinţă. Prin acceptarea termenilor prezentului acord, acceptaţi 

şi termenii Politicii de confidenţialitate WDT. În cazul în care nu acceptaţi termenii politicii de 

confidenţialitate, nu ar trebui să utilizaţi pachetul software. 

6. INFORMAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA 

Ca parte a procesului de înregistrare a oricărui pachet software sau dispozitiv WDT, WDT poate 

solicita informaţii referitoare la înregistrare, inclusiv, dar fără a se limita la numele, adresa 

dumneavoastră de e-mail, numele de utilizator sau parola. Prin furnizarea acestor informaţii, 

sunteţi de acord cu colectarea şi utilizarea lor de către WDT pentru a oferi comunicări 

nepromoţionale referitoare la orice dispozitive WDT achiziţionate împreună cu pachetul 

software, inclusiv notificări privind disponibilitatea actualizărilor, rechemarea produselor sau 

probleme de securitate. Modul în care WDT utilizează informaţiile colectate de la 

dumneavoastră referitoare la procesul de înregistrare sau informaţiile pe care le-aţi furnizat în alt 

mod WDT în legătură cu pachetul software sau dispozitivele WDT, vor fi guvernate de Politica 

de confidenţialitate WDT. 

Vă daţi acordul să păstraţi confidenţialitatea numelui dvs. de utilizator şi a parolei şi să vă 

asumaţi întreaga responsabilitate cu privire la orice pierdere, furt sau alte distrugeri ale datelor ca 

rezultat al oricărui acces la contul dvs. prin utilizarea numelui de utilizator şi a parolei dvs. 

7. CONŢINUTUL TERŢ ŞI FURNIZORII DE SERVICII 

Utilizarea de către dumneavoastră a pachetului software vă poate permite să descărcaţi şi să 

utilizaţi programe software produse de terţi şi/sau o adresă de legătură către conţinutul deţinut de 

terţi acestea fiind accesate prin intermediul pachetului software (acest pachet software produs de 

terţi şi conţinutul respectiv sunt denumite colectiv „conţinut terţ”). Recunoaşteţi că întregul 

conţinut terţ se află în proprietatea respectivilor proprietari ai conţinutului terţ şi că acesta poate 

fi protejat prin drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile. Nu aveţi 

dreptul să utilizaţi niciun fel de conţinut terţ într-un mod neautorizat de respectivul furnizor de 

servicii („furnizor de servicii”) sau de proprietarul conţinutului respectiv. Recunoaşteţi că poate 

fi necesar să încheiaţi un acord separat cu un furnizor de servicii sau cu un proprietar de conţinut 

sau să respectaţi termenii sau condiţiile de utilizare impuse de un furnizor de servicii pentru a 

accesa sau pentru a avea dreptul de a accesa şi utiliza un anumit conţinut terţ. Aveţi 

responsabilitatea de a vă asigura că accesarea, reproducerea, afişarea sau utilizarea într-un alt 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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mod a conţinutului terţ asociate utilizării de către dumneavoastră a pachetului software nu 

încalcă niciunul din drepturile de proprietate intelectuală ale terţilor. 

 

8. CLAUZA DE DECLINARE A RĂSPUNDERII PENTRU GARANŢIE 

PACHETUL SOFTWARE ESTE PUS LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ „CA ATARE”, 

FĂRĂ NICIO GARANŢIE. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, 

WDT ŞI LICENŢIATORII SĂI EXCLUD ORICE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, 

INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANŢII IMPLICITE DE 

VANDABILITATE, DE ADECVABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI DE 

NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE TERŢILOR 

SAU REFERITOARE LA LIPSA VIRUŞILOR ŞI ORICE GARANŢII PRIVIND 

SECURITATEA, FIABILITATEA SAU CARACTERUL OPORTUN AL PACHETULUI 

SOFTWARE. WDT NU GARANTEAZĂ CĂ PACHETUL SOFTWARE VA CORESPUNDE 

CERINŢELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ NU VA CONŢINE ERORI. WDT NU 

GARANTEAZĂ FAPTUL CĂ UTILIZAREA PACHETULUI SOFTWARE VA FI 

CONTINUĂ SAU NEÎNTRERUPTĂ ŞI WDT NU VA FI RESPONSABILĂ SAU NU VA 

AVEA NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A 

TRANSMISIEI CĂTRE SAU DE LA PACHETUL SOFTWARE. ÎNTREGUL RISC CARE 

REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU FUNCŢIONAREA PACHETULUI SOFTWARE CADE 

ÎN SARCINA DUMNEAVOASTRĂ. ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ ORICE 

SOFTWARE, MATERIALE SAU DATE DESCĂRCATE SAU OBŢINUTE ÎNTR-UN ALT 

MOD PRIN UTILIZAREA PACHETULUI SOFTWARE SE REALIZEAZĂ ÎN 

EXCLUSIVITATE LA DISCREŢIA ŞI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI CĂ SUNTEŢI 

SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE ADUSE COMPUTERULUI, 

SISTEMULUI SAU REŢELEI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE 

PIERDERE SAU CORUPERE A DATELOR. CLAUZA DE DECLINARE A RĂSPUNDERII 

PENTRU GARANŢIE DE MAI SUS NU VA MODIFICA, INTERPRETA SAU AMENDA 

GARANŢIA APLICABILĂ ASOCIATĂ UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, 

DACĂ ESTE CAZUL, A DISPOZITIVELOR WDT. 

WDT NU FACE NICIO DECLARAŢIE ŞI DECLINĂ ORICE GARANŢII ÎN CEEA CE 

PRIVEŞTE ORICE CONŢINUT TERŢ, ORICE DISPOZITIV NON-WDT, SAU ACŢIUNILE 

SAU OMISIUNILE UNUI FURNIZOR DE SERVICII SAU ALE UNUI TERŢ PROPRIETAR 

DE CONŢINUT. WDT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU EXAMINAREA SAU 

EVALUAREA CONŢINUTULUI, A ACURATEŢEI, CARACTERULUI INTEGRAL, 

CARACTERULUI OPORTUN, VALABILITĂŢII, RESPECTAREA DREPTURILOR DE 

AUTOR, LEGALITATEA, DECENŢA, CALITATEA SAU ORICE ALT ASPECT AL 

CONŢINUTULUI TERŢ. WDT, RESPONSABILII SĂI, AFILIAŢII ŞI SUBSIDIARELE NU 

GARANTEAZĂ SAU NU RECUNOSC ŞI NU PRESUPUN ŞI NU VOR AVEA NICIO 

OBLIGAŢIE SAU RĂSPUNDERE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU FAŢĂ DE ALTE 

PERSOANE PENTRU ORICE CONŢINUT TERŢ SAU SITE-URI WEB, SAU PENTRU 

ORICE ALTE MATERIALE, PRODUSE SAU SERVICII ALE TERŢILOR ACCESATE PRIN 

INTERMEDIUL PACHETULUI SOFTWARE. ÎN MĂSURA ÎN CARE DECIDEŢI SĂ 

UTILIZAŢI SAU SĂ ACCESAŢI ORICE CONŢINUT TERŢ PRIN INTERMEDIUL 

PACHETULUI SOFTWARE, FACEŢI ACEST LUCRU DIN PROPRIE INIŢIATIVĂ ŞI 

RĂSPUNDEŢI DE RESPECTAREA ORICĂROR LEGI ÎN VIGOARE, INCLUSIV, DAR 
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FĂRĂ A SE LIMITA LA LEGILE LOCALE ÎN VIGOARE ŞI CELE PRIVIND 

CONFIDENŢIALITATEA ŞI COLECTAREA DATELOR.   

 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ WDT SAU 

LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE 

SECUNDARE, ACCESORII, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU DE ALT TIP 

INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA 

PROFITURILOR DIN ACTIVITĂŢILE DE AFACERI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, 

PIERDEREA DATELOR, EROAREA SISTEMULUI COMPUTERULUI, FUNCŢIONAREA 

DEFECTUOASĂ SAU ALTE PREJUDICII MATERIALE ASOCIATE SAU CARE 

REZULTĂ DIN PREZENTUL ACORD, DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE 

UTILIZARE A PACHETULUI SOFTWARE, A DISPOZITIVELOR WDT, A ORICĂRUI 

CONŢINUT TERŢ SAU A ORICĂROR DISPOZITIVE NON-WDT, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN 

CARE COMPANIA WDT A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA 

PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. DATORITĂ FAPTULUI CĂ UNELE 

JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU 

DAUNELE INDIRECTE SAU ACCESORII, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS 

SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A 

COMPANIEI WDT FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE 

ASOCIATE PREZENTULUI ACORD SAU PACHETULUI SOFTWARE NU VA DEPĂŞI ÎN 

NICIO SITUAŢIE 25 USD. LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI CLAUZELE DE DECLINARE 

A RĂSPUNDERII DE MAI SUS SE VOR APLICA ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE 

LEGEA APLICABILĂ, CHIAR DACĂ REPARAŢIA NU ÎŞI ATINGE SCOPUL PRINCIPAL. 

WDT NU ESTE RESPONSABILĂ SAU RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE 

INFECTARE, CONTAMINARE SAU DETERIORARE A SISTEMULUI SAU ÎNTÂRZIERI, 

INEXACTITĂŢI, ERORI SAU OMISIUNI CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE 

DUMNEAVOASTRĂ A PACHETULUI SOFTWARE SAU A DISPOZITIVELOR WDT. 

PACHETUL SOFTWARE NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII PENTRU EXPLOATAREA 

INSTALAŢIILOR NUCLEARE, A SISTEMELOR DE COMUNICARE PENTRU NAVIGARE 

AERIANĂ SAU A APARATELOR DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN SAU A 

ORICĂROR APARATE ÎN CAZUL CĂRORA ERORILE DIN PACHETUL SOFTWARE 

POT DUCE LA DECES, ACCIDENTE, VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ SAU DAUNE 

ADUSE MEDIULUI.  

10. LITIGII, ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA 

ACŢIUNILE COLECTIVE ŞI LA ARBITRAJELE COLECTIVE      

        

10.1 Litigii.  Termenii din prezenta secţiune 10 se vor aplica tuturor litigiilor dintre 

dumneavoastră şi WDT. În sensul prezentei secţiuni 10 şi în conformitate cu excepţiile 

menţionate în prezenta secţiune 10.1, „litigiu” se referă la orice neînţelegere, pretenţie sau 

acţiune dintre dumneavoastră şi WDT care rezultă sau are legătură cu pachetul software, 

dispozitivele WDT, prezentul acord sau cu alte tranzacţii în care sunteţi implicaţi dumneavoastră 

şi WDT, care se referă la contract, garanţie, declaraţii false, fraudă, prejudicii, prejudicii 

intenţionate, statut, reglementări, hotărâri sau la orice alt temei juridic sau echitabil şi vor fi 

interpretate astfel încât să cuprindă sensul cel mai larg permis în conformitate cu legile în 
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vigoare. DUMNEAVOASTRĂ ŞI WDT SUNTEŢI DE ACORD CĂ TERMENUL 

„LITIGIU” AŞA CUM ESTE DEFINIT ÎN PREZENTUL ACORD NU VA INCLUDE 

NICIO PRETENŢIE SAU CAUZĂ DE INTENTARE A UNEI ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE 

DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE CĂTRE WDT PENTRU (A) ÎNSUŞIREA 

ILEGALĂ A SECRETELOR COMERCIALE, (B) ÎNCĂLCAREA BREVETELOR, (C) 

ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR ŞI UTILIZAREA INCORECTĂ A 

ACESTORA ŞI (D) ÎNCĂLCAREA SAU DILUŢIA MĂRCILOR COMERCIALE. MAI 

MULT, FĂRĂ A ŢINE CONT DE SECŢIUNEA 10.6, SUNTEŢI DE ACORD CĂ O 

CURTE, NU UN ARBITRU, POATE DECIDE DACĂ O PRETENŢIE SE AFLĂ ÎNTR-

UNA DINTRE ACESTE PATRU EXCEPŢII. 

10.2 Arbitrajul obligatoriu.  Dumneavoastră şi WDT conveniţi următoarele: (a) 

arbitrarea tuturor litigiilor dintre părţi se va face în conformitate cu prevederile prezentului 

acord; (b) prezentul acord se referă la o tranzacţie comercială transnaţională; (c) Federal 

Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) guvernează interpretarea şi aplicarea prezentei secţiuni 10; 

şi (d) prezenta secţiune 10 va rămâne valabilă şi după denunţarea prezentului acord.  

ARBITRAJUL ÎNSEAMNĂ CĂ RENUNŢAŢI LA DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE 

JUDECARE A CAUZEI DE CĂTRE UN JUDECĂTOR SAU UN JURIU ÎNTR-O 

ACŢIUNE JUDECĂTOREASCĂ IAR DREPTUL DE A CERE UN APEL ESTE 

LIMITAT. Arbitrul vă poate acorda aceleaşi daune ca şi în cazul unui proces în instanţă 

desfăşurat în jurisdicţia respectivă şi poate acorda măsuri reparatorii declarative sau punitive 

numai în favoarea părţii care cere măsura reparatorie şi numai în măsura în care este necesară 

acordarea măsurii justificate de solicitarea individuală a respectivei părţi. În plus, în anumite 

cazuri, costul arbitrării poate depăşi cheltuielile de judecată, iar dreptul de divulgare poate fi mai 

limitat în cazul arbitrajului în comparaţie cu cel permis în justiţie. Decizia arbitrului va fi finală 

şi executorie pentru orice curte cu jurisdicţie asupra părţilor.   

10.3 Curtea pentru acţiuni minore.  Făcând excepţie de la cele menţionate mai sus, 

puteţi introduce o acţiune individuală la curtea pentru acţiuni minore din statul sau oraşul 

dumneavoastră, dacă acţiunea este în jurisdicţia curţii respective şi este pendinte numai în 

respectiva instanţă. 

10.4 Notificarea litigiului. În cazul unui litigiu, dumneavoastră sau WDT trebuie să 

trimiteţi mai întâi celeilalte părţi o notificare a litigiului care va include o declaraţie scrisă în care 

sunt specificate numele, adresa şi informaţiile de contact ale părţii care înaintează cererea, 

faptele care au determinat apariţia litigiului şi măsura reparatorie solicitată („notificarea 

litigiului”). Notificarea litigiului către WDT trebuie să fie expediată la următoarea adresă: 

Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 3355 Michelson Drive, Suite 

100, Irvine, CA 92612, U.S.A. („adresa WDT de expediere a notificării”). Notificarea de litigiu 

trimisă către dumneavoastră va fi expediată prin scrisoare recomandată la cea mai recentă adresă 

care apare în înregistrările WDT. Dacă WDT şi dumneavoastră nu ajungeţi la o înţelegere pentru 

rezolvarea litigiului în termen de şaizeci (60) de zile de la primirea notificării de litigiu, 

dumneavoastră şi WDT puteţi începe procedura de arbitraj în conformitate cu prevederile 

prezentei secţiuni 10. După trimiterea şi primirea notificării de litigiu, fiecare dintre părţi este de 

acord să acţioneze de bună credinţă pentru găsirea unei rezolvări a litigiului înainte de începerea 

procedurii de arbitraj. 
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10.5 RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE ŞI LA ARBITRAJELE 

COLECTIVE. DUMNEAVOASTRĂ ŞI WDT SUNTEŢI DE ACORD CĂ ORICE PARTE 

POATE INTRODUCE O ACŢIUNE ÎMPOTRIVA CELEILALTE PĂRŢI NUMAI ÎN 

MOD INDIVIDUAL ŞI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU ÎN ORICE PRETINSĂ 

ACŢIUNE COLECTIVĂ SAU DE REPREZENTARE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE 

LIMITA LA ACŢIUNI COLECTIVE FEDERALE SAU STATALE SAU ARBITRAJE 

COLECTIVE. ÎN CONSECINŢĂ, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURILE DE 

ARBITRAJ STIPULATE ÎN PREZENTA SECŢIUNE, UN ARBITRAJ NU VA 

COMBINA SAU CONSOLIDA DECÂT SOLICITĂRILE UNEI SINGURE PĂRŢI FĂRĂ 

ACORDUL SCRIS AL TUTUROR PĂRŢILOR AFECTATE ÎNTR-O ACŢIUNE DE 

ARBITRAJ. 

10.6 Procedura de arbitraj.  Dacă una dintre părţi hotărăşte să înceapă arbitrajul, 

arbitrajul va fi guvernat de normele JAMS în vigoare la data la care arbitrajul a fost iniţiat 

(„normele JAMS”), disponibile la adresa http://www.jamsadr.com sau la numărul de telefon 1-

800-352-5267, şi în conformitate cu prevederile prezentului acord. În cazul în care există un 

conflict între normele JAMS şi prevederile prezentului acord, prevederile prezentului acord vor 

prevala. În arbitraj, puteţi încerca orice şi toate metodele de soluţionare aflate la dispoziţia 

dumneavoastră în conformitate cu legislaţia federală, statală sau locală. Toate litigiile vor fi 

rezolvate de către un singur arbitru neutru şi ambele părţi vor avea o posibilitate rezonabilă de a 

participa la alegerea arbitrului. Arbitrul trebuie să respecte termenii prezentului acord. Arbitrul şi 

nu orice instanţă federală, curte statală sau locală sau agenţie, va avea autoritate exclusivă pentru 

a rezolva toate disputele care rezultă sau au legătură cu interpretarea, aplicarea, executarea sau 

formarea prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la orice pretenţie că prezentul acord, în 

totalitate sau în parte, este nul şi neavenit. Făcând excepţie de la această extinsă delegare de 

autoritate a arbitrului, o instanţă poate răspunde la întrebarea limitată dacă o pretenţie sau cauză 

de intentare a unei acţiuni în justiţie se face pentru (a) însuşirea ilegală a secretelor comerciale, 

(b) încălcarea brevetelor, (c) încălcarea drepturilor de autor şi utilizarea incorectă a acestora sau 

(d) încălcarea sau diluţia mărcilor comerciale, care sunt excluse din definiţia termenului „litigii” 

din secţiunea 10.1. Arbitrul va avea puterea de a acorda orice măsură reparatorie posibilă în 

instanţă în conformitate cu legile în vigoare sau cu principiul echităţii. Măsura reparatorie 

acordată de arbitru va fi obligatorie şi poate fi înaintată ca hotărâre în orice curte din jurisdicţia 

competentă. Puteţi alege să participaţi la audierile pentru arbitraj prin telefon. În cazul în care 

audierile pentru arbitraj nu se fac telefonic, acestea vor avea loc într-o locaţie suficient de 

accesibilă faţă de locuinţa dumneavoastră principală sau în Orange County, California, la 

alegerea dumneavoastră.  

(a) Începerea procedurii de arbitraj.  Dacă dumneavoastră sau WDT decideţi 

arbitrarea unui litigiu, ambele părţi consimt să urmeze următoarea procedură: 

(i) Redactarea cererii de arbitraj. Cererea trebuie să includă o 

prezentare a litigiului şi totalitatea măsurilor reparatorii pe care doriţi să le recuperaţi. O 

copie a cererii de arbitraj se găseşte la adresa http://www.jamsadr.com („Cerere de 

arbitraj”). 

(ii) Trimiteţi trei copii după cererea de arbitraj, plus taxa de 

înregistrare respectivă, la adresa: 
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JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, SUA   

 

(iii) Trimiteţi o copie a cererii de arbitraj celeilalte părţi la aceeaşi 

adresă la care a fost expediat avizul de litigiu sau conform înţelegerii dintre părţi. 

(b) Formatul audierii.  În toate formatele folosite pentru audieri, arbitrul va 

publica o decizie scrisă în care sunt explicate constatările şi concluziile principale pe care se 

bazează o hotărâre, dacă aceasta a fost luată. În timpul arbitrării, valoarea unei oferte de mediere 

făcută de WDT sau de dumneavoastră nu va fi dezvăluită arbitrului decât după ce arbitrul 

determină valoarea, dacă aceasta există, pe care dumneavoastră sau WDT aveţi/are dreptul să o 

primească. Divulgarea sau schimbul informaţiilor confidenţiale relevante pentru litigiu în cauză 

poate fi permisă în timpul arbitrajului. Părţile vor păstra natura confidenţială a procedurii de 

arbitraj şi a hotărârii, cu excepţia situaţiilor necesare pentru pregătirea sau realizarea auditului de 

arbitraj cu privire la merite sau exceptând, după necesitate, în conjuncţie cu o solicitare juridică 

pentru un remediu preliminar, o contestare juridică faţă de o hotărâre sau aplicarea acesteia ori cu 

excepţia situaţiilor cerute de lege sau decizia juridică. 

(c) Taxele de arbitraj.  WDT va achita sau (dacă este cazul) va rambursa 

pentru dumneavoastră, toate taxele achitate pentru înregistrarea cererii la JAMS, taxele de 

administrare şi taxele pentru arbitru pentru orice acţiune de arbitraj începută (de dumneavoastră 

sau de WDT) în conformitate cu prevederile prezentului acord.   

(d) În cazul în care hotărârea este în favoarea dumneavoastră.  Pentru litigii în 

care dumneavoastră sau WDT solicitaţi/solicită daune în valoare de cel mult 75.000 USD, fără 

taxele şi cheltuielile cu avocaţii, dacă în urma deciziei arbitrului vi se acordă o sumă mai mare 

decât ultima ofertă scrisă a WDT, dacă aceasta a fost făcută, pentru a rezolva litigiul, WDT va: 

(i) achita 1.000 USD sau valoarea hotărâtă, care dintre acestea este mai mare; (ii) achita o sumă 

de două ori mai mare decât comisioanele rezonabile ale avocatului, dacă acestea există; şi (iii) 

rambursa toate cheltuielile (inclusiv costurile şi taxele experţilor aduşi ca martori) pe care 

avocatul dumneavoastră i-a selectat în mod rezonabil pentru investigarea, pregătirea şi urmărirea 

litigiului supus arbitrajului. Cu excepţia celor convenite în scris de dumneavoastră şi WDT, 

arbitrul va determina valoarea taxelor, costurilor şi cheltuielilor care vor fi achitate de WDT în 

conformitate cu secţiunea 10.6(d) din prezentul document.   

(e) Onorariul avocatului.  WDT nu va solicita onorariul şi cheltuielile cu 

avocaţii pentru nicio acţiune de arbitraj începută care se referă la un litigiu apărut în baza 

prezentului acord. Dreptul la rambursarea cheltuielilor şi onorariului avocatului în conformitate 

cu secţiunea 10.6(d) de mai sus nu limitează drepturile de a primi contravaloarea cheltuielilor şi a 

onorariului avocăţesc în conformitate cu legile în vigoare; făcând excepţie de la cele menţionate 

mai sus, este posibil ca arbitrul să nu permită dublarea sumei folosite pentru cheltuieli şi 

onorariul avocatului. 

(f) Clauza de neparticipare.  Puteţi decide să nu participaţi (să vă excludeţi) la 

procedura finală, obligatorie de arbitraj individual şi să renunţaţi la acţiunile colective şi de 

reprezentare specificate în prezentul acord prin trimiterea unei scrisori la adresa de notificare a 

WDT în termen de treizeci (30) de zile de la acceptarea prezentului acord (inclusiv, fără limitare, 
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de la cumpărarea, descărcarea, instalarea pachetului software sau de la o altă utilizare aplicabilă a 

dispozitivelor, produselor şi serviciilor WDT) care să specifice (i) numele dumneavoastră, (ii) 

adresa dumneavoastră de e-mail şi (iii) cererea dumneavoastră de excludere din procedura finală, 

obligatorie de arbitraj individual şi de renunţare la acţiunile colective şi de reprezentare 

specificate în prezenta secţiune 10. În cazul în care retragerea dumneavoastră se face conform 

procedurii de mai sus, toţi ceilalţi termeni vor continua să fie aplicabili, inclusiv cererea de 

trimitere a unei notificări înainte de litigiu.  

10.7 Amendamente la secţiunea 10.  Făcând excepţie de la orice prevederi 

menţionate în prezentul acord, dumneavoastră şi WDT conveniţi că dacă WDT va face în viitor 

amendamente la procedura de rezolvare a litigiilor şi la prevederile referitoare la clauza de 

renunţare la acţiunile colective (altele decât schimbarea adresei WDT) din prezentul acord, WDT 

va obţine acordul dumneavoastră la respectivul amendament. Dacă nu aţi acceptat respectivul 

amendament, sunteţi de acord să arbitraţi orice litigii dintre părţi în conformitate cu limbajul din 

secţiunea 10 a prezentului acord. 

10.8 Clauza de severabilitate.  În cazul în care oricare dintre prevederile din prezenta 

secţiune 10 se dovedeşte a fi inaplicabilă, respectiva prevedere va fi separată, iar partea rămasă 

din prezentul contract va rămâne valabilă şi în vigoare. Cele de mai sus nu se vor aplica 

interdicţiei de participare la acţiunile colective şi de reprezentare în conformitate cu prevederile 

secţiunii 10.5; dacă secţiunea 10.5 se dovedeşte a fi inaplicabilă, întreaga secţiune 10 (dar numai 

secţiunea 10) va fi declarată nulă şi neavenită. 

11. DREPTURI RESTRICTIVE PENTRU GUVERNUL SUA  
 

Pachetul software este un software comercial de computer, aşa cum este definit acest termen în 

48 C.F.R.§2.101. În consecinţă, dacă sunteţi o agenţie a Guvernului SUA sau orice 

subcontractant al acesteia, veţi primi doar acele drepturi referitoare la pachetul software aşa cum 

sunt atribuite tuturor utilizatorilor finali sub licenţă, în conformitate cu (a) 48 C.F.R. §227.7201 

până la 48 C.F.R. §227.7204, pentru Departamentul de Apărare şi subcontractanţii acestuia sau 

(b) 48 C.F.R. §12.212, pentru toţi ceilalţi beneficiari de licenţă ai Guvernului SUA şi 

subcontractanţii acestora. 

 

12. RESTRICŢIILE IMPUSE LA EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE EXPORT 

ŞI IMPORT 
 

WDT nu face nicio declaraţie conform căreia pachetul software este adecvat pentru a fi folosit în 

ţara în care este utilizat. Recunoaşteţi că nicio parte din pachetul software sau informaţiile sau 

tehnologia subiacentă nu poate fi descărcată sau exportată sau reexportată într-un alt mod (sau 

către un cetăţean sau un rezident din) în niciuna din ţările sau regiunile asupra cărora SUA a 

instituit un embargo comercial (în prezent, acestea sunt Iran, Cuba, Siria, Coreea de Nord, Sudan 

şi regiunea Crimeea), sau către nicio persoană aflată pe listele cu entităţi periculoase (Lists of 

Parties of Concern) inclusiv cele aflate pe lista entităţilor desemnate în mod special (Specially 

Designated Nationals) întocmită de Departamentul de Trezorerie al SUA sau în lista persoanelor 

şi entităţilor non grata (Denied Persons List and Entity List) întocmită de Departamentul de 

Comerţ al SUA. Prin utilizarea pachetului software, sunteţi de acord cu următoarele, şi 

recunoaşteţi şi confirmaţi faptul că nu vă aflaţi în sau sub controlul unui rezident sau al unui 

cetăţean dintr-o astfel de ţară sau aflat pe vreuna din aceste liste şi acceptaţi să nu utilizaţi 
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pachetul software în orice activităţi asociate în mod direct sau indirect cu proliferarea armelor de 

distrugere în masă, cu excepţia cazurilor permise în conformitate cu legislaţia şi reglementările în 

vigoare. Totodată recunoaşteţi şi înţelegeţi că anumite funcţionalităţi ale pachetului software, 

precum criptarea sau autentificarea, pot face subiectul unor restricţii de export şi import şi că 

sunteţi responsabil de respectarea tuturor restricţiilor şi cerinţelor de reglementare în vigoare.  

 

13. DESPĂGUBIREA 

Prin prezenta sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să scutiţi de responsabilitate compania 

WDT şi licenţiatorii săi faţă de şi împotriva oricăror răspunderi, daune, pretenţii, amenzi şi 

cheltuieli care rezultă din încălcarea prezentului acord de către dumneavoastră. 

 

14. DENUNŢAREA ACORDULUI  

Fără a prejudicia orice alte drepturi ale WDT, WDT va avea dreptul de a denunţa imediat 

prezentul acord, inclusiv, dar fără a se limita la închiderea oricăror conturi de utilizator asociate 

pachetului software, cu sau fără notificare dacă WDT consideră că nu vă îndepliniţi obligaţiile 

asumate în conformitate cu prezentul acord. La denunţarea acordului, trebuie să întrerupeţi 

imediat utilizarea pachetului software şi să distrugeţi toate copiile pachetului software.  

 

15. CESIUNEA 

Nu aveţi dreptul să cesionaţi sau să transferaţi într-un alt mod, printr-un act cu putere de lege sau 

într-un alt mod, prezentul acord sau pachetul software.  

16. SOFTWARE CU SURSĂ DESCHISĂ 

Pachetul software licenţiat în conformitate cu prezentul acord poate include programe software 

„open source” (programe de calculator distribuite în baza unui acord de licenţă, care permit 

partajarea, vizualizarea şi modificarea de către public a codului respectiv). Restricţiile prevăzute 

în secţiunile 1, 2, 14 şi 15 ale prezentului acord se aplică oricăror programe software open source 

dacă şi în limita în care acestea nu intră în conflict cu termenii acordului (acordurilor) de licenţă 

ai respectivului program software open source. În măsura necesară pentru conformitatea cu 

termenii licenţelor respective incluse ale pachetului software cu sursă deschisă, WDT pune la 

dispoziţie porţiunea necesară a codului sursă pentru pachetul software la http://support.wdc.com/ 

pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la primirea de către dvs. a pachetului software de la 

WDT. WDT nu asigură asistenţă pentru programele software cu sursă deschisă. 

17. ASISTENŢA 

Pentru întrebări referitoare la pachetul software, vă rugăm să vizitaţi forumul de asistenţă al 

WDT la adresa http://support.wdc.com sau să trimiteţi un mesaj de e-mail la serviciul de 

asistenţă clienţi al WDT utilizând formularul disponibil la adresa 

http://wdc.custhelp.com/app/ask/.   

18. CARACTERUL INTEGRAL AL ACORDULUI 

Prezentul acord reprezintă acordul complet dintre părţi privind acest subiect şi înlocuieşte toate 

înţelegerile scrise sau orale anterioare sau contemporane.  

http://support.wdc.com/
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19. LEGEA APLICABILĂ; DOMICILIUL EXCLUSIV DE COMPETENŢĂ ÎN CAZ 

DE LITIGII 

Cu excepţia secţiunii 10, prezentul acord va fi guvernat de legile statului California, fără a lua în 

considerare conflictele cu prevederile legale în vigoare. În cazul unui litigiu în care prevederile 

din secţiunea 10 nu sunt aplicabile, fiind separate de restul conţinutului prezentului acord de o 

curte cu jurisdicţie competentă, sau dacă aţi acceptat clauza de neparticipare în conformitate cu 

prevederile secţiunii 10, atât dumneavoastră cât şi WDT acceptaţi jurisdicţia exclusivă a statului 

şi a curţilor federale din Orange County, California.  

20. CONVENŢIA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ASUPRA 

CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAŢIONALĂ DE MĂRFURI 

Prezentul acord nu va fi guvernat de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor 

de vânzare internaţională de mărfuri.  

21. CLAUZA DE SEVERABILITATE; CLAUZA DE RENUNŢARE 

În conformitate cu prevederile secţiunii 10.7 a prezentului acord, dacă orice prevedere din 

prezentul acord va fi declarată nulă de către o curte competentă, prevederea respectivă va fi 

modificată în măsura necesară pentru a dobândi forţă executorie fără a-şi pierde înţelesul sau va 

fi separată de prezentul acord dacă o modificare nu este posibilă, iar celelalte prevederi ale 

prezentului acord vor rămâne valabile şi în vigoare. O renunţare a oricăreia dintre părţi la orice 

termen sau condiţie din prezentul acord sau orice încălcare a acestuia, în orice situaţie, nu va 

avea ca efect renunţarea la termenul sau la condiţia respectivă sau la orice încălcare ulterioară a 

acesteia.  

22. CLAUZA DE SUPRAVIEŢUIRE 

Secţiunile 2, 8, 9, 10, 13 şi 19 ale prezentului acord şi orice alte prevederi ale prezentului acord 

care necesită sau au în vedere executarea obligaţiilor după încetarea prezentului acord, vor 

rămâne în vigoare fără a ţine cont de încetarea prezentului acord.  

23. NEEXECUTAREA JUSTIFICATĂ 

Niciuna dintre părţi nu va fi în culpă sau nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de întârziere, 

neîndeplinire a obligaţiilor (cu excepţia obligaţiei de plată) sau întrerupere a serviciului care 

rezultă direct sau indirect din orice cauze care îi depăşesc capacitatea rezonabilă de control.  

24. PREVEDERI SPECIFICE DISPOZITIVELOR APPLE 

Făcând excepţie de la orice prevederi menţionate în prezentul acord, utilizarea de către 

dumneavoastră a pachetului software cu dispozitivele Apple, Inc. („Apple”) se va face în 

conformitate cu următoarele prevederi suplimentare din prezenta secţiune 24. Recunoaşteţi şi 

sunteţi de acord că: (a) prezentul acord este încheiat numai între dumneavoastră şi WDT şi nu cu 

Apple, şi WDT, nu Apple, este unicul responsabil pentru pachetul software şi conţinutul 

respectiv în limitele prezentate în prezentul acord; (b) licenţa din secţiunea 1 a prezentului acord 

este o licenţă netransferabilă de utilizare a pachetului software pe orice produse Apple iOS pe 
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care le deţineţi sau le controlaţi aşa cum este permis în Regulile de utilizare specificate în Apple 

App Store - Termeni de utilizare, cu excepţia faptului că pachetul software poate fi accesat, 

dobândit şi utilizat de alte conturi asociate cu cumpărătorul prin Apple Family Sharing; (c) WDT 

este unicul responsabil de furnizarea oricăror servicii de întreţinere şi de asistenţă pentru 

pachetul software, în limitele specificate în prezentul acord sau în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, iar Apple nu are nicio obligaţie de a furniza servicii de întreţinere şi de asistenţă pentru 

pachetul software; (d) în cazul în care pachetul software încalcă orice garanţii aplicabile (dacă 

există), puteţi notifica Apple, iar Apple vă va rambursa preţul de achiziţie al pachetului software; 

iar acest lucru, se face în limita maximă permisă de legislaţia în vigoare, Apple nu va avea nicio 

altă obligaţie de garanţie asociată cu pachetul software, şi orice alte reclamaţii, pierderi, 

răspunderi, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite unei încălcări a oricăror prevederi 

referitoare la garanţie, dacă este cazul şi dacă nu au fost incluse în prezentul, iar WDT va fi 

unicul responsabil; (e) cu condiţia ca acestea să nu fi fost deja incluse în prezentul acord şi în 

conformitate cu secţiunea 10, WDT, nu Apple, este responsabil de soluţionarea oricăror pretenţii 

din partea dumneavoastră sau a unui terţ asociate cu pachetul software sau cu deţinerea de către 

dumneavoastră şi/sau utilizarea pachetului software, inclusiv, dar fără a se limita la (i) reclamaţii 

privind calitatea produsului, (ii) orice reclamaţii care susţin că pachetul software nu corespunde 

prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare, (iii) reclamaţiile care au legătură cu legile de 

protecţie a consumatorilor sau legi similare, şi (iv) reclamaţii privind încălcarea drepturilor de 

proprietate intelectuală, iar în acest caz WDT şi nu Apple, va fi singurul responsabil pentru 

investigarea, apărarea, negocierea şi rezolvarea oricăror astfel de reclamaţii; şi (f) Apple şi 

subsidiarele Apple, sunt beneficiari terţi ai prezentului acord, şi că, după ce aţi acceptat termenii 

şi condiţiile prezentului acord, Apple va avea dreptul (şi va fi obligat să accepte dreptul) de a 

aplica prezentul contract în relaţia cu dumneavoastră ca terţ beneficiar al prezentului. 
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