
5. TERMENI ȘI 
CONDIȚII

 DREPTURILE DE AUTOR
 

Informațiile oferite în cadrul serviciilor alese nu pot fi
reproduse, republicate sau transmise în nicio formă sau prin
orice mijloc mecanic sau electronic, inclusiv fotocopierea și

înregistrarea, sau prin orice sistem de stocare și
recuperare a informațiilor, fără permisiunea exprimată în

scris (incluzând semnătura) a autorului.
Toate informațiile furnizate de HORVATH RUXANDRA, fie
verbal sau în scris rămân în permanență proprietatea

doamnei HORVATH RUXANDRA. Este necesară permisiunea
scrisă, incluzând semnătura, pentru a reproduce, înregistra,

publica sau sfătui verbal orice detaliu al planului de
antrenament/training la oliță furnizat, note, sfaturi,

transcriere sau rezumat de consultație în orice format.
Aceasta include, dar nu se limitează la niciun detaliu

publicat pe bloguri sau forumuri. Orice informație furnizată
de HORVATH RUXANDRA este confidențială. Orice

transmitere a orcăror informații către oricine este strict
interzisă și este supusă legilor internaționale privind

drepturile de autor.
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RESPONSABILITATE MEDICALĂ

Toate informațiile/sugestiile oferite în planul de
potty training/consultații nu sunt sfaturi medicale.
Sugestiile sunt strict în scop informativ și sunt

destinate utilizării cu copii sănătoși ce au
dificultăți în a folosi corect olița însă, care nu au

legatură cu afecțiuni medicale. Informațiile
furnizate nu sunt destinate și nici nu sunt un
substitut pentru sfatul medicului profesionist.

Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu
privire la orice întrebare pe care o aveți legată
de o afecțiune sau de sănătatea și bunăstarea

copilului dumneavoastră.

AVIZ JURIDIC

HORVATH RUXANDRA nu va fi în niciun caz
răspunzătoare față de dumneavoastră pentru
orice pretenții, pierderi, vătămări sau daune ca
urmare a încrederii în informațiile furnizate.

Totuși s-au făcut toate încercările de a verifica
dacă informațiile furnizate sunt corecte. HORVATH
RUXANDRA nu își asumă responsabilitatea pentru

erori, omisiuni sau interpretări contrare ale
subiectului în cadrul consultațiilor. Încrederea în
orice sfat dat de HORVATH RUXANDRA este pe

propria răspundere.
 

©2021 by Scutecel - Potty Training


