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Drepturi de autor 

Întregul conținut inclus pe acest site, inclusiv text, grafică, imagini, clipuri video și clipuri audio, este 

proprietatea KMG International ori companiilor afiliate KMG International și este protejat de legislatia 

privind drepturile de autor precum si de legilsatia ce reglementeaza mărcile înregistrate în România și în 

străinătate. Colectarea, aranjarea și asamblarea întregului conținut de pe acest site este o proprietate 

exclusivă a KMG International ori companiilor afiliate și este protejată de legile privind drepturile de autor 

precum si de legilsatia ce reglementeaza mărcile înregistrate în România și în străinătate. 

Nu puteți să copiați, să reproduceți, să distribuiți, să publicați, să afișați, să efectuați, să modificați, să creați 

lucrări derivate, să transmiteți sau să exploatați în vreun fel orice parte a materialului protejat prin drepturi 

de autor fără permisiunea KMG International. 

Ca o excepție a interdicției de mai sus, KMG International oferă dreptul de a descărca, publica și afișa 

imaginile și fișierele aranjate în mod expres în folderul “Galerie foto”. Puteți utiliza aceste fișiere pentru 

comunicate de presă, articole de afaceri, postări de blog-uri online, posturi de social media, știri tv sau orice 

alt tip de conținut tipărit, televizat sau online, menționând sursa. 

Orice altă utilizare a imaginilor și a fișierelor, altele decât cele stabilite în fraza de mai sus, va fi considerată 

drept încălcare a dreptului de autor și a mărcilor comerciale. 

Disclaimer 

Informațiile conținute pe site-ul www.kmginternational.com sunt doar pentru scopuri de informare 

generală. 

KMG International nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune sau pentru rezultatele obținute 

din utilizarea acestor informații. Toate informațiile și fotografiile de pe acest site sunt furnizate "ca atare", 

fără nici o garanție de exhaustivitate, acuratețe, oportunitate sau rezultate obținute din utilizarea acestora. 

KMG International nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune speciale, directe, indirecte, 

consecvente sau accidentale sau orice alte daune, indiferent dacă se află într-o acțiune contractuală, 

neglijență sau alte acte ori fapte delictuale care rezultă din sau în legătură cu utilizarea Serviciului sau 

conținutul Serviciului. KMG International își rezervă dreptul de a adăuga, șterge sau modifica conținutul 

serviciului în orice moment fără notificare prealabilă. KMG International depune toate eforturile pentru 

asigurarea securității informatice a datelor, dar nu garantează că site-ul nu conține viruși sau alte 

componente dăunătoare. 

 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări la acest site precum și la aceasta informare în orice moment. 

Site-uri terțe părți 

Site-ul www.kmginternational.com poate conține linkuri către site-uri web externe care nu sunt furnizate 

sau întreținute de KMG International sau nu sunt afiliate în vreun fel. Vă rugăm să rețineți că KMG 



International nu garantează acuratețea, relevanța, oportunitatea sau caracterul complet al informațiilor pe 

aceste site-uri externe. 


