Termeni de utilizare Căutare LEI
Termenii de utilizare a Căutarii LEI(“Termenii”) sunt stabiliți de către și între GS1 AISBL“GS1” și
persoana“Utilizatorul” care își dă consimțământul în acest sens prin utilizarea Registrului LEI
1. Introducere GS1 permite utilizatorilor să efectueze căutări gratuite ai Identificatorilor Entității Juridice(“LEI”)
în baza de date globală LEI și/sau baza de date a LEI.direct împreună“Registrul LEI” ca și pentru
descărcarea seturilor de date LEI, prin portalul online operat de Situl Web” Utilizatorul înțelege că datele din
Registrul LEI provin din baze de date terțe.
2. Scop. Orice accesare sau utilizare a Website-ului, a Registrului LEI și a datelor(inclusiv orice descărcare a
seturilor de date LEI) face obiectul acestor Termeni, incluzând toți termenii și condițiile menționate aici sau
alți termeni și condiții suplimentare și politici publicate pe Website. Accesarea sau utilizarea continuă de
către utilizator a site-ului web sau a registrului LEI după acest anunț va constitui acceptarea de către acesta
a Termenilor și a politicilor amendate. Utilizatorul se va asigura că orice informație furnizată către GS1, fie
ea trimisă în timpul procesului de înregistrare sau ulterior, este corectă, completă și actuală în orice
moment.
3. Drepturile GS1. GS1 își rezervă dreptul de a extinde, modifica sau închide site-ul și funcției de căutare
pentru LEI în Registrul LEI și de descărcare a seturilor de date LEI, în orice moment.
4. Obligațiile utilizatorului
4.1 Utilizatorul trebuie să utilizeze informațiile furnizate de GS1 prin intermediul Registrului LEI numai în
scop intern.
4.2 Utilizatorul trebuie să folosească Registrul LEI numai după cum intenționează și nu va face modificări
sau ștergeri în registrul LEI, în special prin eludarea sistemelor de securitate și a restricțiilor de acces.
4.3 Utilizatorul nu va transmite informațiile furnizate de Registrul LEI unor terțe părți fără aprobarea GS1.
4.4 Utilizatorul nu va folosi informațiile furnizate în mod ilegal sau în scopuri ilegale.
4.5 Utilizatorul este responsabil și de încredere pentru toate accesările și utilizarea site-ului și a Registrului
LEI de către angajații, agenții săi sau prin intermediul contului Utilizatorului. La înregistrare, utilizatorul
va primi detalii de conectare numai pentru persoanele autorizate. Utilizatorul va păstra
confidențialitatea acestor date de conectare și va notifica imediat GS1 orice utilizare neautorizată a
acestora Datele personale identificabile ale unei persoane vor fi controlate de GS1 în conformitate cu
Politica de confidențialitate.
4.6 În cazul în care Utilizatorul încalcă oricare dintre obligațiile de mai sus, GS1 are dreptul de a dezactiva și
/ sau împiedica accesul utilizatorului la Registrul LEI.
5. Răspundere
5.1 GS1 nu răspunde pentru informațiile furnizate Utilizatorului în Registrul LEI.
5.2 GS1 va furniza serviciile legate de Registrul LEI cu competență, cu grijă și în conformitate cu legile și
reglementările aplicabile. Cu toate acestea, GS1 nu își asumă nicio răspundere pentru conformitatea
constantă și deplină, pentru corectitudinea și relevanța informațiilor publicate și stocate și / sau pentru
LEI, deoarece informațiile sunt furnizate de asemenea de către terți. Aceasta se aplică, de asemenea,
conformității constante și nelimitate, corectitudinii și relevanței oricăror informațiilor publicate și stocate
și/ sau a codului LEI, în ceea ce privește standardul internațional aplicabil pentru LEI- ISO 17442,
recomandările Consiliului de Stabilitate Financiară(FSB) și ale Regulamentului Comitetului de
Supraveghere LEI(LEI ROC). GS1 nu declară și nu garantează că Registrul LEI va fi securizat sau fără
erori sau întreruperi. GS1 poate, din când în când, să efectueze modificări în registrul LEI și/ sau în siteul său web, inclusiv în ceea ce privește designul, funcționalitățile și aspectul acestuia sau să înceteze
funcționarea acestuia.
5.3 Datele din Registrul LEI sunt puse la dispoziție în modul"așa cum sunt" și"așa cum sunt disponibile" GS1
nu declară și nu garantează că datele sunt corecte, complete și/ sau actualizate. Numai Utilizatorul îi
asumă riscul utilizării datelor, a registrului LEI și a site-ului. În măsura permisă de lege, GS1 nu face

nicio declarație sau garantare, expresă, implicită sau altfel, cu privire la orice chestiune, incluzând
datele, registrul LEI și site-ul web. Orice astfel de declarații sau garantări sunt explicit respinse.
5.4 În limitele legii, GS1 nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita,
la daune reale, directe, secundare, indirecte, incidentale sau punitive, fie că această răspundere se
bazează pe încălcarea contractului sau în alt mod, chiar dacă a existat o avertizare cu privire la
posibilitatea apariției unor astfel de daune, din utilizarea de către Utilizator a Website-ului, a Registrului
LEI și a datelor.
În caz de forță majoră sau evenimente imprevizibile, care nu pot fi atribuite lui GS1, care restricționează sau
dezactivează funcționarea Registrului LEI, GS1 este scutită de obligația de a opera registrul LEI pe
durata acestui eveniment. Evenimentele de forță majoră se definesc ca incendii, greve, blocări,
defecțiuni tehnice (cum ar fi eșecul rețelei, atacurile hackerilor etc.) și alte circumstanțe care nu pot fi
atribuite lui GS1. Orice răspundere pentru orice prejudiciu cauzat de un eveniment de forță majoră sau
de circumstanțe similare va fi exclus.
5.6 Dispozițiile de mai sus se aplică și în favoarea agenților de înregistrare ai GS1.
6. Dispoziții finale
6.1 Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Belgiei, fără a ține seama de
principiile conflictului de legi. În plus, utilizatorul consimte și este de acord să se supună jurisdicției
exclusive a oricărei instanțe situate la Bruxelles, Belgia pentru orice acțiuni, procese sau proceduri care
decurg din sau se referă la acești Termeni. Totuși utilizatorul acceptă că lui GS1 îi va fi permis să aplice
căi de atac sau corective(sau alte tipuri echivalente de căi de atac urgente) în orice jurisdicție.
6.2 În cazul în care unele prevederi ale acestor Termeni nu sunt valide, valabilitatea celorlalte prevederi nu
va fi afectată de acestea. În acest caz, Termenii vor fi modificați printr-o dispoziție în scris, convenită de
GS1 și Utilizator, care se apropie cel mai mult scopului economic dorit, într-o manieră legală Acest lucru
se aplică și în cazul unor lacune contractuale.
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