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Termenii de utilizare „iDenfy”. 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU FOARTE ATENȚIE ACESTE TERMENI ȘI CONDIȚII 
GENERALE, INCLUSIV ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR CARE FACE 
PARTE DIN ACESTE TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE. PRIN DESCĂRCAREA, 
ACCESAREA SAU UTILIZAREA MATERIALELOR „iDenfy” , CLIENTUL ESTE DE 
ACORD SĂ FIE LEGAT DE ACEESTI TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ȘI TOȚI 
TERMENII INCORPORATI PRIN REFERINȚĂ. DACĂ CLIENTUL NU ESTE DE 
ACORD CU TOȚI TERMENII DE MAI JOS SAU DACĂ NU AVEȚI DREPTUL DE A 
REPRESENTA CLIENTUL, NU UTILIZAȚI MATERIALELE ȘI/SAU SERVICIILE 
„iDenfy” . 

Acești Termeni de utilizare („ Termeni ”) se aplică accesului și utilizării site-urilor web, 
aplicațiilor mobile, kituri de dezvoltare software și altor produse și servicii care au legat 
de acești Termeni (colectiv, „Serviciile”) oferite de „ iDenfy" (" "iDenfy" ", " noi " sau 
" noi "). Acești Termeni nu modifică în niciun fel termenii sau condițiile oricărui alt 
acord pe care l-ați putea avea cu „iDenfy” pentru produse, servicii sau altele. Dacă 
utilizați Serviciile în numele oricărei entități, declarați și garantați că sunteți autorizat 
să acceptați acești Termeni în numele unei astfel de entități și că această entitate este 
de acord să fie responsabilă față de noi dacă încălcați acești Termeni. 

„iDenfy” își rezervă dreptul de a schimba sau modifica acești Termeni în orice moment 
și la discreția noastră. Dacă „iDenfy” face modificări la acești Termeni, vom informa cu 
privire la astfel de modificări, cum ar fi furnizarea unei notificări prin intermediul 
Serviciilor sau prin actualizarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor 
Termeni. Utilizarea în continuare a Serviciilor va confirma acceptarea Termenilor 
revizuiți. Vă încurajăm să examinați în mod frecvent Termenii pentru a vă asigura că 
înțelegeți termenii și condițiile care se aplică utilizării Serviciilor. Dacă nu sunteți de 
acord cu niciunul dintre Termeni modificați, trebuie să încetați să utilizați Serviciile. 

În cazul unui conflict între acest Acord și orice alt acord scris între dumneavoastră și 
„iDenfy” pentru achiziționarea de Servicii, acesta din urmă va prevala. 

 

1 Serviciul 
 
„iDenfy” oferă servicii de verificare a identității pentru identificarea la distanță a 
persoanei fizice. „iDenfy” oferă servicii în pachete separate: 

● Versiune Freemium (versiune fără acord comercial) 
● Versiune Premium (versiunea cu acordul comercial) 
● Versiune Trust Service (versiunea cu acordul comercial și conformă cu 

Regulamentul eIDAS (UE) 910/2014 („eIDAS”)). Politicile privind serviciile de 
încredere sunt aplicate în acest pachet în conformitate cu politicile prezentate 
în Regulamentul eIDAS (UE) 910/2014 („eIDAS”), Standardele ETSI 119 461, 
319 401 
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2 Confidențialitate și prelucrare a datelor 
 
Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre 
modul în care „iDenfy” colectează, utilizează și dezvăluie informații despre serviciile 
noastre de verificare a identității și informațiile colectate pe site-ul și platforma noastră. 
 
Procesarea datelor 
 
„iDenfy” poate prelucra Date personale în numele Clientului în contextul Termenilor. 
În măsura în care „iDenfy” prelucrează Datele cu caracter personal în numele 
Clientului în contextul acestui Acord, În măsura în care „iDenfy” va prelucra Datele cu 
caracter personal în calitate de Controlor, va procesa datele cu caracter personal în 
conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe site -ul www.idenfy.com . 
 
„iDenfy” va prelucra Datele cu caracter personal numai pentru a presta Serviciile, în 
special pentru efectuarea Verificărilor. Detaliile Prelucrării sunt specificate în politica 
de securitate de pe site- ul www.idenfy.com/security/ . Dacă, la discreția „iDenfy” 
instrucțiunea este în contradicție cu o dispoziție legală la care este supusă 
Prelucrarea, „iDenfy” nu va fi obligată să respecte o astfel de instrucțiune, iar „iDenfy” 
va notifica Clientul înainte de Prelucrare, cu excepția cazului în care o cauză legală. 
prevedere interzice această notificare. În cazul în care „iDenfy” trebuie să furnizeze 
Date cu Caracter Personal în urma unei obligații legale, acesta va notifica Clientul 
imediat, și dacă este posibil, înainte de furnizare. 
 
Clientul „iDenfy” trebuie să furnizeze Persoanei vizate scopul, de ce vor fi colectate 
datele și în ce scop vor fi utilizate. 
 
„iDenfy” va cere persoanei vizate folosind un dispozitiv mobil sau un computer echipat 
cu o cameră să furnizeze (dacă este cazul): 

● Act de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, permis de 
rezidență); 

● Selfie fata; 
● Dovada adresei; 

 
„iDenfy” poate prelucra acest tip de date, dacă este cazul și permis de legislația locală 

(tipul exact de date care va fi colectat va fi specificat în acordul legal cu Persoana 
vizată): 

● Imagine(e) feței; 
● Imaginile documentului de identitate; 
● Nume, al doilea prenume (dacă este cazul) și prenume; 
● Data nașterii; 
● Cod personal de identificare (dacă este cazul); 
● Numărul de identificare a documentului (dacă este cazul); 
● Data emiterii documentului (dacă este cazul); 
● Data expirării documentului (dacă este cazul); 
● Autoritatea emitentă a documentelor (dacă este cazul); 
● Poza biometrică și semnătură pe actul de identitate; 
● act de identitate; 

http://www.idenfy.com/privacy-policy
http://www.idenfy.com/privacy-policy/
http://www.idenfy.com/
http://www.idenfy.com/security/
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● Țara emitentă; 
● Cetățenie (dacă este cazul); 
● Gen; 
● Abordare; 
● Adresa IP; 
● numărul unic al clientului; 
● Semnătura digitală a E-Chip-ului; 

În afară de aceste date, „iDenfy” poate prelucra orice date care apar în imaginile 
documentului. 
 
„iDenfy” după colectarea acestor date în funcție de pachet și detalii contractuale: 

● Va procesa automat fotografiile pentru a extrage date din fotografii în format 
digital; 

● Este posibil să folosim NFC pentru a colecta semnături digitale și alte informații 
de pe E-Chip-ul documentului de identitate; 

● Va folosi un sistem de comparare a feței pentru a compara fața cu fața din actul 
de identitate; 

● Rezultatele pot fi transferate Ofițerului de înregistrare pentru a analiza și a 
decide dacă cererea trebuie să fie acceptată sau respinsă; 

 
„iDenfy” după colectarea acestor date în versiunea serviciului de încredere, va: 

● Va procesa automat fotografiile pentru a extrage date din fotografii în format 
digital; 

● Poate utiliza NFC pentru a colecta semnătură digitală și alte informații de pe E-
Chip-ul documentului de identitate; 

● Va folosi un sistem de comparare a feței pentru a compara fața cu fața din actul 
de identitate; 

● Rezultatele vor fi transferate Ofițerului de înregistrare pentru a analiza și a 
decide dacă cererea trebuie să fie acceptată sau respinsă; 

 
 
„iDenfy” se va asigura că numai Personalul Autorizat, așa cum este definit la Articolul 
15, va prelucra Datele cu Caracter Personal. 
 
„iDenfy” va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că 
Prelucrarea îndeplinește cerințele GDPR și protecția drepturilor Persoanei vizate. 
Măsurile vor asigura un nivel de securitate al Datelor cu Caracter Personal adaptat 
naturii Prelucrării și riscurilor și includ Măsurile de Securitate descrise în politicile de 
securitate și confidențialitate. 
 
„iDenfy” informează Clientul fără întârzieri nejustificate și în termen de 72 (șaptezeci 
și două) de ore după ce „iDenfy” devine conștient de o încălcare a datelor cu caracter 
personal. Notificarea „iDenfy” va conține informațiile menționate la articolul 33 alineatul 
(3) din GDPR, în măsura în care sunt disponibile în mod rezonabil. Fiecare parte 
suportă propriile costuri directe și indirecte asociate cu raportarea și gestionarea 
încălcărilor datelor cu caracter personal, inclusiv cele asociate cu notificarea 
autorităților de supraveghere competente și a Subiecților datelor. Clientul este singurul 
responsabil pentru notificarea autorității competente pentru protecția datelor și a 
Utilizatorului (Utilizatorii) finali în cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal 
cauzate de „iDenfy” . 
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„iDenfy” va îndeplini cerințele GDPR și orice altă legislație obligatorie care se aplică 
în Republica Lituania cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, 
dar fără a se limita la, asistența acordată Clientului pentru îndeplinirea obligațiilor 
prevăzute la articolele 32 până la 36. din GDPR sau pentru a răspunde solicitărilor 
sau investigațiilor unei autorități competente pentru protecția datelor, ținând cont de 
natura Prelucrării și de informațiile de care dispune „iDenfy” . „iDenfy” poate percepe 
o taxă pentru o astfel de asistență. 
 
„iDenfy” nu va păstra Datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru 
scopul Prelucrării, cu excepția cazului în care este necesar să respecte un termen de 
păstrare legal. Clientul este pe deplin responsabil și răspunzător pentru determinarea 
perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal de la utilizatorii finali procesate 
de Produsele și Serviciile „iDenfy” . Dacă se utilizează planul freemium „iDenfy” , 
timpul de păstrare a datelor este limitat la treizeci de zile, toate datele vor fi șterse 
automat după timpul de păstrare. Dacă Clientul nu este un utilizator al versiunii 
gratuite, „iDenfy” îi va oferi Clientului posibilitatea de a determina perioada de păstrare 
a datelor cu privire la Datele cu Caracter Personal Procesate de Produsele și Serviciile 
„iDenfy” . De obicei, datele sunt stocate timp de 8 ani dacă nu se convine altfel în 
acordul de servicii cu Partenerul. 
 
„iDenfy” nu prelucrează Date cu caracter personal în afara Uniunii Europene decât 
dacă este descris în Politica de confidențialitate publicată sau dacă părțile au convenit 
în mod expres în scris. 
 
Prin prezenta, Clientul oferă „iDenfy” autorizația generală de a angaja subprocesatori 
. „iDenfy” va impune sub-procesorului aceleași obligații ca cele prevăzute în prezentul 
articol. O listă de subprocesatori este inclusă în politica de confidențialitate. Dacă 
„iDenfy” adaugă orice Sub-Procesor la listă, acesta va notifica Clientul. Dacă Clientul 
nu este de acord cu adăugarea, acesta are dreptul de a rezilia Acordul în termen de 
30 de zile de la notificarea de către „iDenfy” . 
 
Atunci când Clientul angajează în mod direct un (sub-)Procesator, altul decât „iDenfy” 
pentru a efectua Prelucrare, prin care un astfel de (sub-)Procesator va folosi 
Produsele și Serviciile „iDenfy” pentru activitățile de Prelucrare, Clientul este pe deplin 
responsabil și responsabil pentru redactarea și semnarea un acord de protecție a 
datelor cu acea parte în conformitate cu GDPR. Clientul va despăgubi și apăra „ 
iDenfy” împotriva tuturor Revendicărilor, amenzilor și costurilor care sunt cauzate 
indirect sau direct de încălcarea de către Client a prevederilor prezentului articol. 
 
„iDenfy” oferă asistență rezonabilă Clientului pentru îndeplinirea obligației sale de a 
răspunde solicitărilor privind executarea drepturilor Persoanei vizate, astfel cum sunt 
stabilite în Capitolul III din GDPR, și va transmite orice solicitări ale Subiecților datelor 
referitoare la Prelucrare care este primit de „iDenfy” către Controlorul de date. 
 
După expirarea sau rezilierea Acordului sau rezilierea serviciului , „iDenfy” fie va 
returna Datele cu caracter personal în termen de treizeci (30) de zile Clientului , iar 
Clientul trebuie să accepte transferul, fie „iDenfy” va distruge toate Datele cu caracter 
personal și datele . conectat cu acesta , datele versiunii freemium „iDenfy” vor fi șterse 
automat după 30 de zile . „iDenfy” va distruge orice copii existente ale datelor cu 
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caracter personal, cu excepția cazului în care legea aplicabilă impune stocarea datelor 
cu caracter personal. 
 
2. Eligibilitate, înregistrare și cont 
 

Serviciile nu sunt destinate și nici nu sunt destinate utilizării de către oricine cu vârsta 
sub 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani sau vârsta majoratului legal în conformitate cu legea 
aplicabilă, puteți utiliza Serviciile numai sub supravegherea unui părinte. sau tutore 
legal care este de acord să respecte acești Termeni. Prin utilizarea Serviciilor, 
declarați și garantați că (a) aveți 18 ani sau mai mult; (b) nu au fost suspendate sau 
eliminate anterior din Servicii; (c) nu aveți mai mult de un cont online cu „iDenfy” ; și 
(d) să aibă puterea și autoritatea deplină de a încheia acest acord și că, făcând acest 
lucru, nu veți încălca niciun alt acord la care sunteți parte. 

Pentru a accesa și utiliza anumite zone sau caracteristici ale Serviciilor, vi se poate 
solicita să vă înregistrați pentru un cont online. Când vă înregistrați pentru un cont, nu 
puteți crea un nume de cont care încorporează o marcă comercială fără autorizarea 
proprietarului mărcii comerciale. Ne rezervăm dreptul de a revendica numele conturilor 
sau de a lua alte măsuri rezonabile , după cum este necesar, în numele oricărei 
companii sau persoane care deține o revendicare legală, inclusiv drepturi de marcă 
comercială, asupra unui nume. 

Având în vedere utilizarea de către dvs. a Serviciilor, sunteți de acord să (a) să furnizați 
informații exacte, actuale și complete și să permiteți „iDenfy” să corecteze acele 
informații acolo unde se știe că sunt incorecte sau incomplete; (b) să păstreze și să 
actualizeze prompt informațiile dvs.; (c) menține securitatea parolei tale și acceptă 
toate riscurile de acces neautorizat la contul tău și la informațiile pe care le furnizați 
către „iDenfy” ; și (d) notificați cu promptitudine „iDenfy” dacă descoperiți sau 
suspectați în alt mod orice încălcare a securității legate de Servicii. 
 
„iDenfy” își rezervă dreptul de a bloca/șterge/suspenda temporar contul în orice 
moment dacă există suspiciunea că un Serviciu este utilizat din motive greșite 
(inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea Serviciilor, nu în scopuri de testare ) . 
 
3. Drepturi de autor și licență limitată 
 
Cu excepția cazului în care se indică altfel în Servicii sau altfel de către „iDenfy” , 
Serviciile și tot conținutul și alte materiale din acestea, inclusiv, fără limitare, sigla 
„iDenfy” și toate modelele, textul, grafica, imaginile, informațiile, datele, software-ul, 
sunetul fișiere, drepturi de autor, brevet, marcă de serviciu, marcă comercială, 
denumire comercială, nume de produs, alte fișiere și selecția și aranjarea acestora 
(colectiv, „ Conținut ”) sunt proprietatea proprie a „iDenfy” sau licențiatorii noștri sunt 
protejați de legile internaționale privind drepturile de autor. 

„iDenfy” acordă Clientului o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și fără drepturi 
de autor pentru a utiliza site-ul, platforma, tabloul de bord, documentația pusă la 
dispoziție de „iDenfy” exclusiv în scopul utilizării Serviciilor „ iDenfy ” în în conformitate 
cu Termenii și instrucțiunile de utilizare aplicabile. 
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Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din acești Termeni, Serviciile și 
Conținutul pot conține componente software care sunt supuse unor termeni de licență 
separati, caz în care acești termeni de licență se vor aplica accesului și utilizării acestor 
componente software. 
 
Testarea conturilor, Clientul va utiliza conturile de testare în scopuri de testare numai 
într-un mediu care nu este de producție și în timpul. 
 
4. Proprietate intelectuală și mărci comerciale 
 
Sigla „iDenfy” și orice alte nume de produse sau servicii „iDenfy” , logo-uri sau 
sloganuri care pot apărea pe Servicii sunt mărci comerciale ale „iDenfy” și nu pot fi 
copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără permisiunea prealabilă 
scrisă a „iDenfy” sau a deținătorului mărcii comerciale aplicabil. Nu puteți utiliza 
metaetichete sau alt „text ascuns” care utilizează „iDenfy ” sau orice alt nume, marcă 
comercială sau nume de produs sau serviciu al „iDenfy” fără permisiunea noastră 
prealabilă scrisă. În plus, aspectul Serviciilor, inclusiv toate anteturile de pagină, 
graficele personalizate, pictogramele butoanelor și scripturile, este marca de serviciu, 
marca comercială și /sau imaginea comercială a „iDenfy” și nu poate fi copiată, imitată 
sau utilizată . , integral sau parțial, fără permisiunea noastră prealabilă în scris. Toate 
celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, nume de produse și nume 
de companii sau sigle menționate în Servicii sunt proprietatea proprietarilor respectivi. 
Referirea la orice produse, servicii, procese sau alte informații, după nume, marcă 
comercială, producător, furnizor sau în alt mod nu constituie sau implică aprobare, 
sponsorizare sau recomandare din partea „iDenfy”. 
 
5. Hyperlinkuri 
 
Vi se acordă un drept limitat, neexclusiv de a crea un hyperlink text către Servicii în 
scopuri necomerciale, cu condiția ca un astfel de link să nu prezinte „ iDenfy” sau 
oricare dintre produsele sau serviciile noastre într-o manieră falsă, înșelătoare, 
derogatorie sau defăimătoare în alt mod și furnizat în plus, site-ul de legătură nu 
conține niciun material pentru adulți sau ilegal sau orice material care este ofensator, 
hărțuitor sau în orice alt mod inacceptabil. Acest drept limitat poate fi revocat în orice 
moment. Nu puteți folosi un Sigla „iDenfy” sau alte elemente grafice proprietare ale 
„iDenfy” pentru a face legătura la Servicii fără permisiunea scrisă expresă a „iDenfy” . 
În plus, nu puteți utiliza, încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a include orice 
marcă comercială „iDenfy” , logo sau alte informații de proprietate, inclusiv imaginile 
găsite la Servicii, conținutul oricărui text sau aspectul/designul oricărei pagini. sau 
formular conținut pe o pagină a Serviciilor fără acordul expres scris al „iDenfy” . Cu 
excepția celor menționate mai sus, nu ați transmis niciun drept sau licență prin 
implicare, excludere sau în alt mod în sau sub niciun brevet, marcă comercială, drept 
de autor sau drept de proprietate al „iDenfy” sau al oricărei terțe părți. 

„iDenfy” nu face nicio pretenție sau declarație cu privire la și nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru calitatea, conținutul, natura sau fiabilitatea site-urilor web ale 
terților accesibile prin hyperlink de la Servicii sau site-uri web care leagă la Servicii. 
Asemenea site-uri nu se află sub controlul „iDenfy” , iar „iDenfy” nu este responsabil 
pentru conținutul niciunui site legat, orice link conținut într-un site legat sau nicio 
revizuire, modificări sau actualizări ale unor astfel de site-uri. „iDenfy” vă oferă aceste 
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link-uri doar pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică afilierea, 
aprobarea sau adoptarea de către „iDenfy” a vreunui site sau a oricărei informații 
conținute în acesta. Când părăsiți Serviciile, trebuie să știți că termenii și politicile 
noastre nu mai guvernează. Ar trebui să examinați termenii și politicile aplicabile, 
inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor , ale oricărui site pe care 
îl navigați din Servicii. 
 
6. Conținut terță parte 
 
„iDenfy” poate furniza conținut terță parte asupra Serviciilor și poate furniza link-uri 
către pagini web și conținut al terților (colectiv, „ Conținut terță parte ”) ca serviciu 
celor interesați de aceste informații. „iDenfy” nu controlează, nu aprobă sau adoptă 
niciun Conținut al unei terțe părți și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel 
cu privire la conținutul terților, inclusiv, fără limitare, cu privire la acuratețea sau 
caracterul complet al acestuia. Recunoașteți și sunteți de acord că „iDenfy” nu este 
responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru orice Conținut al unei terțe părți și nu 
vă asumați nicio responsabilitate pentru a actualiza sau revizui orice Conținut al unei 
terțe părți. Utilizatorii folosesc astfel de Conținut de la terți conținut în acesta pe 
propriul risc. 
 
7. Reclame și promoții 
 
„iDenfy” poate afișa reclame și promoții de la terți în cadrul Serviciilor sau poate oferi 
în alt mod informații despre sau link-uri către produse sau servicii terță parte din 
Servicii. Relațiile dvs. de afaceri sau corespondența cu, sau participarea la promoții 
ale unor astfel de terți, precum și orice termeni, condiții, garanții sau declarații asociate 
cu astfel de tranzacții sau promoții, sunt exclusiv între dvs. și acea parte terță. „iDenfy” 
nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a 
unor astfel de tranzacții sau promoții sau ca urmare a prezenței informațiilor terțelor 
părți în Servicii. 
 
8. Garanții și declinări de răspundere 
 
„iDenfy” își va îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni pe baza celor mai bune 
eforturi , iar toate Materialele „iDenfy” sunt puse la dispoziție „așa cum sunt” și „ așa 
cum sunt disponibile ”. „iDenfy” acordă și nu a oferit Clientului garanții, fie exprese, 
implicite sau statutare, cu privire la materialele „iDenfy” , iar „iDenfy” declină în mod 
expres orice garanție implicită față de Client cu privire la adecvarea pentru un anumit 
scop, neîncălcarea sau intenția utilizare. 

„iDenfy” funcționează ca furnizor de servicii de verificare a identității și nu garantează 
în mod expres că Materialele „iDenfy” vor fi sigure, fără erori, fără viruși, fără erori sau 
fără orice alt fel de întreruperi. 

În afara celor stipulate în mod expres în acești termeni sau termeni suplimentari, nici 
„iDenfy” , nici furnizorii sau distribuitorii săi nu fac nicio promisiune specifică, fie 
expresă, fie implicită, cu privire la Servicii. De exemplu, nu ne asumăm niciun 
angajament cu privire la Conținutul din cadrul Serviciilor, funcțiile specifice ale 
Serviciilor sau fiabilitatea, disponibilitatea sau capacitatea acestora de a vă satisface 
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nevoile. „iDenfy” nu este responsabil pentru erorile tipografice sau omisiunile legate 
de preț. 

„iDenfy” își rezervă dreptul de a modifica orice și tot conținutul conținut în Servicii și 
de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciile sau orice caracteristică sau 
funcționalitate a Serviciilor în orice moment, fără notificare și fără obligație sau 
răspundere față de dvs. dacă utilizați „ iDenfy" freemium. Referirea la orice produse, 
servicii, procese sau alte informații prin denumire comercială, marcă comercială, 
producător, furnizor sau în alt mod nu constituie sau implică aprobarea, sponsorizarea 
sau recomandarea acestora, sau orice afiliere cu aceasta, de către „iDenfy” . Unele 
jurisdicții nu permit declinarea de răspundere a termenilor impliciti în contractele cu 
consumatorii , astfel încât unele sau toate declinările de răspundere din această 
secțiune s-ar putea să nu vi se aplice. „iDenfy” nu garantează în mod expres că 
documentația va acoperi, parțial sau integral, toate documentele valabile emise de țări 
și organizații. „iDenfy” are dreptul să adauge, să modifice sau să revoce documente 
justificative ca parte a documentației în orice moment, fără notificarea prealabilă a 
Clientului. 
 
„iDenfy” va acționa cu bună-credință. „iDenfy” a implementat politici și proceduri pentru 
a se asigura, pe cât posibil, că fiecare utilizator va fi egal, iar tuturor utilizatorilor se 
aplică o politică nediscriminatorie. 
 
 
9. Răspundere 
 
„iDenfy” nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, nici directă sau indirectă, dacă 
acești Termeni sunt utilizați numai pentru versiunea de încercare gratuită (în scopuri 
de testare) sau pentru versiunea freemium. 
 
Dacă utilizați Serviciile noastre în numele unei companii cu „iDenfy” Premium Ver 
siunea , compania respectivă acceptă acești termeni. Acesta va ține de răspundere și 
va despăgubi „iDenfy” și afiliații, ofițerii, agenții și angajații săi de orice reclamație, 
acțiune sau procedură care decurge din sau este legată de utilizarea Serviciilor sau 
încălcarea acestor termeni, inclusiv orice răspundere sau cheltuială care decurge din 
pretenții, pierderi, daune, hotărâri judecătorești , costuri de litigii și taxe legale. 
 
Dacă utilizați Serviciile noastre în numele unei companii cu versiunea Serviciului de 
încredere „iDenfy”, răspunderea totală a fiecărei părți față de cealaltă în legătură cu 
toate evenimentele sau serii de evenimente conectate care au loc în acești termeni și 
condiții (și dacă răspunderea apare din cauza încălcarea contractului, neglijență sau 
din orice alt motiv) va fi limitată la 10000 EUR (zece mii), răspunderea nu va depăși 
în niciun caz suma de 10000 EUR (zece mii). 
 
 
10. Dreptul de modificare 
 
„iDenfy” își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, 
Serviciile sau orice caracteristici sau părți ale acestora fără notificare prealabilă. 
Sunteți de acord că „iDenfy” nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare 
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sau întrerupere a Serviciilor sau a oricărei părți a acestora dacă utilizați versiuni de 
testare sau freemium. 
 
11. Accesibilitate 
 
„iDenfy” se va asigura că persoanele vizate vor avea acces la instrumentele implicite 
de accesibilitate utilizând dispozitive și sisteme de operare Windows, Mac OS, 
Android și iOS. Instrumentele implicite de accesibilitate ar fi: mărirea, schimbarea 
culorilor (inversarea culorilor), controlul vorbirii și alte instrumente implicite de 
accesibilitate care sunt furnizate de sistemele de operare și dispozitivele acceptate. 
 
„iDenfy” va oferi instrucțiuni clare și detaliate despre cum trebuie finalizat procesul de 
verificare a identității. Această setare poate fi activată și dezactivată de către Client. 
Dacă Clientul utilizează Pachetul de servicii de încredere, această setare nu poate fi 
dezactivată. 
 
1 2 . Încetarea 
 
Fără a aduce atingere oricăruia dintre acești Termeni, „iDenfy” își rezervă dreptul, fără 
notificare și la discreția noastră exclusivă, de a vă rezilia dreptul de a utiliza Serviciile 
sau orice parte a acestora și de a vă bloca sau împiedica accesul și utilizarea viitoare 
a Serviciilor sau orice parte a acestuia dacă utilizați versiuni de testare sau freemium. 
 
 
1 3 . Modificări ale prevederilor 
 
Dacă vreo prevedere a acestor Termeni va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă 
din orice motiv, atunci acea prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni 
și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. 
 
1 4 . Legea aplicabilă 
 
Acești Termeni și toate litigiile și revendicările care decurg din sau în legătură cu 
aceștia sunt guvernate de legea lituaniană. Cu singura excepție a oricărei cereri de 
ordonare, părțile convin în mod irevocabil că instanțele din Republica Lituania au 
jurisdicție exclusivă pentru a soluționa orice dispută sau pretenție (fie contractuală sau 
necontractuală) care decurge din sau în legătură cu acești Termeni sau Serviciile 
(inclusiv obiectul sau formarea acestora). 




