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TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI MOBILE SECTRAN 

 

 

În vigoare de la 15 decembrie 2021 

 

 

PREAMBUL 

 
Aplicația Sectran (denumită în continuare „Aplicație”) este o aplicație mobilă prin intermediul căreia serviciile 

furnizate de SECTRAN Kft. (nr. de ordine în Registrul Comerțului: 16-09-016061, certificat de înregistrare în 

scopuri de TVA: HU 14313965, sediul: H-5008 Szolnok, Fazekas Mihály utca 42, denumit în continuare 

„Furnizor de servicii”) pot fi utilizate de către Utilizatorii (denumiți în continuare „Utilizatori”) care sunt 

autorizați să utilizeze anumite servicii disponibile în Aplicație.  

 

Acești Termeni și condiții de utilizare (denumiți în continuare „Termeni și condiții”) stabilesc regulile de 

utilizare a Aplicației. 

 

Prin descărcarea aplicației, Utilizatorul recunoaște și acceptă acești termeni și condiții. 

 

 

1. CERINȚE DE SISTEM PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI 

 
Aplicația este proprietatea Furnizorului de servicii. 

 

Aplicația poate fi descărcată din magazinele Google Play sau App Store pe dispozitive care rulează cel puțin 

Android 5.0 Lollipop (21) sau iOS 10.0, în funcție de tipul de dispozitiv. 

 

Este responsabilitatea și obligația Utilizatorului să verifice compatibilitatea Aplicației și a dispozitivului. 

 

Utilizatorul poate obține în prealabil informații privind cerințele de stocare și caracteristicile actuale, 

specificațiile hardware și software ale Aplicației din magazinele Google Play sau App Store. 

 

2. DESCĂRCAREA APLICAȚIEI 

 
Aplicația a fost publicată de către Furnizorul de servicii și poate fi descărcată de oricine fără restricții, dar 

Aplicația nu poate fi utilizată de oricine (a se vedea punctul 3 / „Utilizatorii”). 

 

Pentru a descărca Aplicația nu este necesar furnizarea de niciun fel de date, astfel încât descărcarea nu duce la 

nicio prelucrare de date. Furnizorul de servicii nu colectează date despre persoanele care descarcă Aplicația sau 

despre dispozitivul utilizat. 

 
Furnizorul de servicii atrage atenția Utilizatorului asupra faptului că descărcarea și utilizarea Aplicației implică 

trafic de date. 

 

3. UTILIZATORII 

 
Aplicația poate fi descărcată de oricine, dar numai cei care au autorizația necesară pentru a utiliza Aplicația pot 

deveni Utilizatori. Nimeni nu devine automat Utilizator prin descărcarea Aplicației. Procesul de a deveni 

Utilizator este descris în punctul 4 („Utilizarea Aplicației”) pentru fiecare serviciu. 
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4. UTILIZAREA APLICAȚIEI 

 
Aplicația poate fi utilizată pentru a accesa mai multe servicii furnizate de Furnizorul de servicii. Prin urmare, 

după deschiderea Aplicației, Utilizatorul trebuie să alege serviciul pe care dorește să utilizeze prin intermediul 

Aplicației și apoi să se identifice. După ce a finalizat acești doi pași cu succes, Utilizatorul poate începe să 

utilizeze Aplicația. 

 

În cazul în care Utilizatorul dorește să treacă de la un serviciu la altul, acest lucru se poate realiza trecând la 

elementul de serviciu dorit și, în cazul în care datele de identificare utilizate pentru elementul de serviciu sunt 

diferite, furnizând datele sale de identificare. 

 

Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației: 

1. Funcțiile în sistemul DiDb a conducătorului auto pentru identificare și preluare de vehicul din amplasament  

2. Funcții de pază pentru intrarea și ieșirea vehiculelor și a conducătorilor auto din amplasament  

 

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a adăuga în viitor caracteristici suplimentare la Aplicație. 

 

4.1. UTILIZAREA FUNCȚIILOR CONDUCĂTORILOR AUTO ÎN DIDB PENTRU IDENTIFICAREA 

CONDUCĂTORULUI AUTO ȘI PRELUAREA VEHICULULUI LA AMPLASAMENT 
 

Utilizatorul poate accesa acest serviciu cu un număr de membru DiDb și un cod de înregistrare. Acest serviciu 

le permite conducătorilor auto care dețin un card electronic de membru al sistemului Driver Intelligence 

Database (denumit în continuare „DiDb”) operat de Furnizorul de servicii să gestioneze funcțiile sistemului 

DiDb pentru care li s-a acordat acces. 

 
Pentru a deveni Utilizator, este necesară o așa-numită preînregistrare, care poate fi efectuată numai de către 

angajații desemnați ai clienților care au o relație contractuală cu Furnizorul de servicii, nu de către Utilizatorul 

însuși. Ca urmare a preînregistrării, numărul de membru DiDb și codul de înregistrare sunt generate automat 

pentru Utilizator. Numărul de membru va fi trimis Utilizatorului de către persoana care a efectuat 

preînregistrarea, iar codul de înregistrare va fi trimis de către Furnizorul de servicii la numărul de telefon 

înregistrat și verificat în timpul preînregistrării.    

 
Procesul de înregistrare poate fi pornit cu cele două date de mai sus, generate în timpul preînregistrării; pe lângă 

acestea, este necesar și un cod de confirmare din șase cifre, care este trimis la numărul de telefon al Utilizatorului 

înregistrat în timpul preînregistrării. Utilizatorului i se va cere apoi să introducă o parolă unică pentru a-și accesa 

contul. 

 

Pentru a obține un nivel mai ridicat de securitate a datelor, fiecare Utilizator trebuie să selecteze și să răspundă 

la trei întrebări de securitate. Acest pas este necesar pentru a asigura Utilizatorului, în cazul în care își uită 

ulterior parola, să poată accesa din nou contul său răspunzând la aceste întrebări. 

 

Odată ce acești pași au fost parcurși, procesul de înregistrare a fost finalizat cu succes și Utilizatorul se poate 

conecta la Aplicație, devenind un „membru activ cu e-card al DiDb”. 

 
Pot intra în Aplicație numai membri DiDb în posesia unui card electronic activ care au finalizat deja înregistrarea 

necesară și care au un număr de membru DiDb și o parolă de acces. Pentru a vă utiliza propriul profil, trebuie 

să vă autentificați e-mailul de contact după conectare. După descărcarea Aplicației și activarea contului de 

utilizator, sistemul DiDb devine disponibil pentru utilizare de către Utilizator. 

 

Furnizorul de servicii, în calitate de operator al Aplicației, atrage atenția tuturor Utilizatorilor asupra faptului că 

regulile de gestionare a datelor pentru utilizarea Aplicației și a sistemului DiDb conectat la Aplicație pot fi 

diferite, deoarece Aplicația este doar o modalitate posibilă de înregistrare în sistemul DiDb, de gestionare a 

membrilor și de utilizare a anumitor funcții ale sistemului DiDb. Regulile de prelucrare a datelor pentru 
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utilizarea sistemului DiDb în întregime sunt stabilite în versiunea actuală a Manualului de prelucrare a datelor, 

care poate fi descărcată de pe site-ul oficial al DiDb (www.didb.eu), la meniul „Descărcări”. 

 

 

4.2. FUNCȚII DE PAZĂ PENTRU INTRAREA ȘI IEȘIREA VEHICULELOR ȘI A CONDUCĂTORILOR AUTO 

DIN AMPLASAMENT 

 
Utilizatorul poate folosi acest serviciu după introducerea numelui de utilizator și a parolei generate de Furnizorul 

de servicii sau de clientul contractual al Furnizorului de servicii și furnizate Utilizatorului. Utilizatorul nu poate 

iniția o înregistrare pentru utilizarea Aplicației; acest lucru poate fi făcut doar de către Furnizorul de servicii sau 

de către clientul contractual al Furnizorului de servicii, prin intermediul sistemului DiDb. Parola trebuie 

schimbată de către Utilizator după prima autentificare. 

 

În timpul utilizării acestui element de serviciu, Utilizatorul poate accesa funcțiile publicate de Furnizorul de 

servicii, cum ar fi: 

− documentația privind intrarea și ieșirea remorcilor din amplasament, 

− identificarea conducătorilor auto, 

− dotarea vehiculelor cu un dispozitiv GPS mobil, 

− pregătirea documentelor cu fotografie sau 

− înregistrarea dispozitivelor. 

 

Furnizorul de servicii atrage atenția Utilizatorului asupra faptului că acesta poate accesa numai funcțiile care au 

fost configurate pentru el. În cazul în care Utilizatorul dorește să acceseze funcții noi, trebuie să contacteze 

Furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica funcțiile disponibile în prezent. 

 

5. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI 

 
Este responsabilitatea Utilizatorului să stocheze datele, parola și datele generate de Aplicație cu grijă și într-un 

loc și într-un mod inaccesibil altor personane. Este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că persoanele 

neautorizate nu au acces la datele necesare pentru utilizarea Aplicației și stocate în aceasta: dacă acest lucru se 

întâmplă, Utilizatorul trebuie să raporteze și să dovedească imediat acest fapt Furnizorului de servicii. 

 
Utilizatorul recunoaște că orice activitate desfășurată în cadrul Aplicației va fi considerată de către Furnizorul 

de servicii ca fiind efectuată de către Utilizator. Utilizatorul recunoaște că îi aparține întreaga răspundere în 

legătură cu utilizarea Aplicației. Utilizatorul nu are dreptul de a formula pretenții de despăgubire sau alte 

pretenții împotriva Furnizorului de servicii. 

 

6. RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI DE SERVICII 

 
Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica unilateral Aplicația în orice moment. 

 

Furnizorul de servicii exclude orice răspundere care rezultă din utilizarea neautorizată a Aplicației. Furnizorul 

de servicii nu este răspunzător pentru orice daune sau alte consecințe juridice care rezultă din informațiile și 

datele incorecte sau neadevărate furnizate de utilizator. 

 

7. TAXE, COSTURI 

 
Utilizarea Aplicației este gratuită. 
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8. GARANȚIE 

 
Aplicația este pusă la dispoziția Utilizatorului de către Furnizorul de servicii, în calitate de titular al drepturilor, 

fără nicio garanție sau asigurare. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu material sau 

nematerial care rezultă din utilizarea Aplicației. Utilizatorul recunoaște că Furnizorul de servicii exclude 

responsabilitatea pentru orice deteriorare sau pierdere de date de pe dispozitivul Utilizatorului, în special, dar 

fără a se limita la acestea, cele cauzate de viruși. 

 

9. REGULI DE GESTIONARE A DATELOR LEGATE DE APLICAȚIE 

 
Regulile privind prelucrarea datelor sunt prezentate în documentul intitulat „Notificare de confidențialitate 

privind gestionarea datelor în timpul utilizării aplicației Sectran”, care poate fi descărcat din Aplicație. 

 

10. DISPOZIȚII DIVERSE 

 
În ceea ce privește Termenii și condițiile prezente, precum și aspectele nereglementate în prezentul document, 

se aplică reglementările publicate pe site-ul oficial al DiDb și dispozițiile legislației maghiare în vigoare la 

momentul respectiv (în special Legea V din 2013 privind Codul civil). 

 


