Regulament de joc
Prin intermediul website-ului www.mafiacreator.ro (numit în continuare “Website”) poţi
administra un joc mafia multiplayer (numit în continuare “Joc”) şi poţi juca Jocurile
administrate de alte persoane. Atât administratorul unui Joc (numit în continuare
“proprietar Joc”) cât şi jucătorii trebuie să respecte câteva reguli şi se află sub
incidenţa acestor condiţii. Jucătorilor Jocului li se aplică acest Regulament de joc, în
timp ce Proprietarii jocului trebuie să respecte Condiţiile de utilizare ce li se pun la
dispoziţie. De aceea, citeşte cu atenţie acest regulament de Joc înainte de a te înscrie
ca jucător. Dacă joci un Joc, se presupune că eşti de acord cu acest Regulament.
Furnizorul Website-ului este societatea GamoVation B.V. cu sediul la Groningen,
înscrisă la Camera de Comerţ sub numărul. Dacă ai întrebări legate de aceste condiţii
le poţi adresa, de preferinţă prin e-mail, la adresa contact@mafiacreator.ro. Adresa
noastră poştală este Gorechtkade 27, cod 9713 BD, localitatea Groningen.
Aceste condiţii au fost modificate cel mai recent în data de 07-02-2011.

Articolul 1. Conţinutul jocului
În calitate de jucător al Jocului cunoşti faptul că proprietarii Jocului, în limitele
interfeţei ce le-a fost pusă la dispoziţie în acest scop de către Mafiacreator.ro,
administrează jocul în mod independent. Cunoşti şi eşti de acord cu faptul că
Mafiacreator.ro nu este responsabilă pentru comportamentul proprietarilor Jocului.
1.2. Cunoşti şi eşti de acord cu faptul că Mafiacreator.ro nu este responsabilă pentru
comportamentul persoanelor (membrilor Echipajului) cărora proprietarul Jocului le-a
acordat competenţe de a administra împreună cu el Jocul.
1.3. Mafiacreator.ro oferă acces la Joc şi publică textele, imaginile şi alte materiale
aferente. Aici proprietarul Jocului are şi posibilitatea de a stabili, într-o anumită
măsură, aspectul şi conţinutul Jocului.
1.4. Copierea, distribuţia şi orice tip de utilizare a acestor materiale în alte scopuri
decât pentru a juca Jocul nu este permisă fără acordul scris al Mafiacreator.ro, cu
excepţia şi exclusiv în măsura în care se prevede altfel în dispoziţiile legale
imperative.
1.5. Aceste materiale sunt destinate exclusiv utilizării în cadrul Jocului. Ele sunt oferite
fără nicio formă de garanţie sau pretenţie legată de exactitate. Aceste materiale sunt
exclusiv destinate informării şi divertismentului şi nu se pot emite pretenţii în baza lor.
1.6. Mafiacreator.ro are dreptul ca în orice moment – chiar şi în timpul unei eventuale
runde începute de proprietarul Jocului – să modifice Jocul fără a avea obligaţia de a
comunica acest lucru.
1.7. Nu este permis ca, prin intermediul proceselor sau software-ului automatizat, să
interogaţi întregul Website sau o porţiune considerabilă din acesta sau să întreprindeţi
orice fel de acţiune care poate afecta buna funcţionare a Website-ului sau Jocului.
1.1.

Articolul 2. Înscrierea la Joc
Pentru a participa la Joc, trebuie mai întâi să te înscrii. Dacă ai sub şaisprezece
ani, atunci declari că ai obţinut acordul părinţilor tăi pentru a te putea înscrie. Atât
proprietarul Jocului cât şi Mafiacreator.ro are dreptul de a-ţi refuza înscrierea, fără a
preciza motivele.
2.2. Dacă înscrierea ta este acceptată, primeşti acces la un cont cu ajutorul unei
parole.
2.3. Trebuie să ţii secretă parola. Mafiacreator.ro nu este responsabilă pentru utilizarea
necorespunzătoare a parolei şi poate presupune că îţi asumi responsabilitatea şi riscul
a tot ceea ce se întâmplă în/din contul tău. Dacă ai bănuiala că o persoană
neautorizată are parola ta, atunci schimb-o cât mai repede şi/sau ia cât mai repede
legătura cu Mafiacreator.ro sau cu proprietarul Jocului. Acesta va lua măsurile
adecvate.
2.1.

Articolul 3. Jucarea Jocului
3.1. Eşti obligat să respecţi acest regulament de Joc şi regulile şi/sau condiţiile
puse de proprietarul Jocului sau de membrii Echipajului său.
3.2. Nu ai voie să foloseşti resurse precum scripturi, bot-uri sau plugin-uri care ţi-ar
oferi un avantaj incorect faţă de ceilalţi participanţi. De asemenea, nu este permis să
surclasezi orice măsură de securitate a Jocului sau a Website-ului sau să o scoţi din
funcţiune.
3.3. Este interzis să foloseşti în mod abuziv erorile sau neajunsurile Jocului sau
Website-ului. De asemenea, este interzis să comunici aceste erori sau neajunsuri
forurilor publice sau să le împărtăşeşti cu alţii fără acordul Mafiacreator.ro. Orice
încălcare a acestui articol atrage după sine o amendă exigibilă pe loc de 1000 de euro
per eveniment, sub rezerva eventualelor daune pe care Mafiacreator.ro sau alte
persoane le-ar putea suferi în urma încălcării prevederilor acestui articol.
3.4. Dacă se constată o încălcare a acestui Regulament de joc, proprietarul
Jocului are dreptul de a te sancţiona.
3.5. În funcţie de gravitatea şi frecvenţa încălcărilor, sancţiunile pot varia de la
avertismente până la sechestrarea Creditelor sau alte posesii câştigate în cadrul
Jocului, sau chiar până la excluderea permanentă din Joc şi Website. Mafiacreator.ro
poate publica numele tău (de utilizator) pe Website, alături de încălcarea în cauză şi
de sancţiunea impusă.
3.6. De asemenea, proprietarii de Joc pot bloca din proprie iniţiativă utilizatorii. În
acest caz, ei sunt responsabili pentru comportamentul lor. Mafiacreator.ro nu
este responsabilă niciodată pentru sancţiunile nejustificate impuse de către
proprietarii de Joc. Proprietarii de Joc au obligaţia de a se comporta rezonabil şi
responsabil faţă de jucătorii Jocului.

Articolul 4. Contribuţii la Website
Mafiacreator.ro îţi dă ocazia, prin intermediul unui chat, a unui serviciu de
mesagerie, a forumului şi a altor mijloace de a posta mesaje sau de a le trimite altora
şi de a include informaţii şi imagini în profilul tău (toate numite împreună: Contribuţii).
4.2. Tu decizi (cu excepţia situaţiilor de mai jos) ce Contribuţii doreşti să publici, unde
şi când. Mafiacreator.ro nu îţi datorează nicio compensaţie pentru materialele pe care
le publici pe acest Website. Prin prezenta, acorzi website-ului Mafiacreator.ro o licenţă
neexclusivă de a îţi publica Contribuţiile pe Website în orice modalitate.
4.1.

Este inclus aici şi dreptul de a modifica Contribuţiile şi/sau de a le scurta. Renunţi prin
prezenta la orice drept de menţionare a numelui la publicarea pe Website. Declari de
asemenea că ai toate drepturile de a distribui materiale şi exonerezi Mafiacreator.ro de
răspundere în privinţa tuturor pretenţiilor din partea terţilor ce ţin de materialele
publicate de tine.
4.3. Nu este permis ca în Contribuţii
■ să incluzi hyperlink-uri către site-uri externe cu conţinut nociv (ca spre exemplu
popup-uri în exces, virusuri sau spyware);
■ să incluzi ameninţări, injurii, date incorecte, instigări, date pornografice,
discriminări sau informaţii rasiste;
■ să incluzi jocuri piramidale, scrisori în lanţ, mesaje comerciale,
caritabile sau mesaje idealiste;
■ să creezi impresia că eşti asistent sau reprezentant al Mafiacreator.ro ,
■ să incluzi material care încalcă drepturile terţilor, incluse fiind aici orice imagini
sau hyperlink-uri către acestea, fără acordul persoanelor îndreptăţite;
■ să incluzi materiale care atrag după sine suprasolicitarea sistemelor
Mafiacreator.ro .
4.4. În cazul în care Mafiacreator.ro are o bănuială sau ajunge la concluzia că o
Contribuţie încalcă cele de mai sus sau legea, atunci Mafiacreator.ro are dreptul
unilateral de a şterge această contribuţie sau de a bloca accesul la ea. În plus,
Mafiacreator.ro are dreptul de a impune o sancţiune. Mafiacreator.ro nu este obligată
să se consulte cu tine în acest sens.
4.5. Exonerezi Mafiacreator.ro de răspundere în privinţa pretenţiilor terţilor bazate pe
prezumţia că materialele livrate de tine sunt ilegale sub orice aspect.
4.6. Dacă există suspiciuni temeinice de utilizare abuzivă a Website-ului sau Jocului,
Mafiacreator.ro are dreptul de a îţi citi mesajele personale în cadrul investigării acestei
utilizări. Mafiacreator.ro va păstra pe cât posibil confidenţialitatea informaţiilor găsite în
aceste mesaje private şi nu le va publica sau folosi în alte scopuri decât în cel al
măsurilor împotriva utilizării abuzive. Mafiacreator.ro are cu toate acestea dreptul de a
da mesajele private organelor de anchetă pentru a fi folosite în cadrul unei proceduri
judiciare legată de utilizarea abuzivă.

Articolul 5. Regulile forumului
Proprietarul Jocului şi membrii echipajului acestuia sunt responsabili pentru
forumul Jocului. Ei au competenţa de a stabili reguli proprii în materie de utilizarea
forumului. Cu toate acestea, respectivele reguli nu au voie să aducă atingere celorlalte
Condiţii de utilizare pe care proprietarii de Joc trebuie să le respecte, în special în
ceea ce priveşte conţinutul delictuos sau infracţional al mesajelor, după cum se face
referire la acesta în articolul 4.
5.2. În cazul şi în măsura în care proprietarul Jocului nu foloseşte alte reguli de forum,
se vor aplica următoarele reguli de forum standard.
a) Nu este permis ca în mesajele tale să acuzi alte persoane de comportament
inadecvat. Aceasta presupune că, dacă bănuieşti pe cineva de ceva, trebuie să
comunici acest lucru unuia dintre moderatori sau administratorilor.
5.1.

Asigură-te că mesajul tău cuprinde suficiente justificări; nu se tolerează acuzaţiile
nefondate.
b) Printre altele, forumul este menit ca loc de referinţă. Pentru a te asigura că acest
loc de referinţă rămâne utilizabil şi vizibil şi pentru a evita neplăcerile, trebuie să ai
în vedere următoarele chestiuni:
■ Înainte de a deschide un subiect de discuţie verifică dacă întrebarea sau
observaţia ta nu a mai fost postată înainte.
■ Postează un subiect nou de discuţie întotdeauna în partea de forum destinată
acestuia
■ Nu te simţi dator să răspunzi la orice subiect apărut. Răspunde doar dacă
doreşti într-adevăr să aduci o contribuţie relevantă.
c) Promovarea altor website-uri pe forum fără permisiune este considerată spam şi
poate fi pedepsită ca atare, cu refuzarea accesului la joc şi ştergerea contului.
d) Forumul nu este menit pentru a declara război altor membri sau altor familii.

Articolul 6. Cumpărarea de Credite
6.1. În contul tău din Joc poţi cumpăra Credite prin intermediul diferitelor sisteme de
plată.
6.2. Deoarece Creditele pot fi folosite în joc imediat după achiziţie, nu ai dreptul de a
anula achiziţia în temeiul art. 7:46i Codul Civil.
6.3. În cazul în care întâmpini probleme la comandarea Creditelor, poţi lua legătura cu
proprietarul Jocului sau cu Asistenţa Mafiacreator.ro la: support(5)mafiacreator.ro sau
prin intermediul forumului la www.mafiacreator.ro. Menţionaţi întotdeauna câteva date:
momentul, explicaţia problemei, numărul de telefon utilizat, ş.a.
6.4. Toate ofertele sunt fără angajamente şi preţurile de pe Website sunt sub rezerva
erorilor de dactilografiere şi programare. Mafiacreator.ro are dreptul de a modifica
preţurile în orice moment.

Articolul 7. Prelucrarea datelor personale
7.1. Mafiacreator.ro respectă confidenţialitatea tuturor utilizatorilor Website-ului şi se
asigură că datele personale sunt prelucrate cu atenţie şi în conformitate cu Legea
Protecţiei datelor cu caracter personal.
7.2. Mafiacreator.ro face eforturi în a vă garanta confidenţialitatea cât mai adecvat
posibil, dar trebuie să conştientizaţi faptul că alte interese, ca spre exemplu dreptul la
libera exprimare a opiniei sau depistarea activităţilor ilegale pot surclasa în anumite
cazuri dreptul tău la confidenţialitate.
7.3. La înscriere, Mafiacreator.ro vă cere anumite date personale, ca spre exemplu
numele şi o adresă de email funcţională. Aceste date personale nu le sunt furnizate
terţilor decât cu acordul tău prealabil scris în cadrul unui contract separat sau dacă
furnizarea lor este necesară în vederea utilizări normale a Website-ului de către tine.
Adresa de email poate fi folosită de Mafiacreator.ro pentru a vă trimite mesaje despre
Website şi/sau despre Jocuri. În fiecare mesaj vi se dă posibilitatea de a vă anula
înregistrarea. Pentru trimiterea altor mesaje email comerciale, Mafiacreator.ro vă va
cere mai întâi acordul explicit.
7.4. Mafiacreator.ro actualizează datele generale de vizitare, printre altele pentru a
detecta jocul fals şi utilizarea abuzivă. Printre acestea sunt incluse date precum

adresa de IP a computerului care interoghează o pagină pe Website, eventualul nume
de utilizator, momentul interogării şi datele pe care le trimite browserul unui vizitator.
7.5. Mafiacreator.ro foloseşte cookie-uri. Un cookie este un mic fişier trimis împreună
cu paginile acestui Website astfel încât diferitele interogări ale paginilor Website-ului să
poată fi combinate şi să se poată analiza comportamentul utilizatorului. Poţi refuza
utilizarea cookie-urilor, deşi acest lucru poate limita funcţionalitatea şi uşurinţa în
utilizare a Website-ului.
7.6. Ai dreptul de a consulta, corecta şi şterge datele care te vizează. Pentru a face
acest lucru, ia legătura cu Mafiacreator.ro la adresa de mai sus.
7.7. Dacă o Contribuţie aduce atingere confidenţialităţii tale, în general se va trece în
primă instanţă la anonimizare. Mafiacreator.ro nu trebuie să şteargă Contribuţii de pe
Website decât dacă ai un motiv special şi fondat de a solicita acest lucru.
7.8. Pentru achiziţia Creditelor, Mafiacreator.ro foloseşte serviciile de plată ale terţilor.
Mafiacreator.ro nu deţine controlul asupra politicii de confidenţialitate a acestor terţi. În
acest scop, consultaţi declaraţia de confidenţialitate a acestor servicii de plată.

Articolul 8. Întreţinere şi defecţiuni
Atât Mafiacreator.ro cât şi proprietarul Jocului au dreptul de a scoate temporar din
uz Website-ul sau părţi din acesta în scopul întreţinerii, modificării sau îmbunătăţirii
Website-ului, software-ului aferent sau a altor facilităţi. Mafiacreator.ro va încerca pe
cât posibil să dispună astfel de scoateri din uz în afara orelor de program şi vă va
anunţa, dacă este posibil, cu privire la scoaterea din uz planificată. Cu toate acestea,
Mafiacreator.ro nu este niciodată obligată să compenseze daunele legate de astfel de
scoateri din uz.
8.2. Mafiacreator.ro are dreptul de a modifica din când în când Website-ul, Jocul şi
software-ul folosit pentru acestea pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea şi pentru a
remedia erorile. Dacă o anumită modificare duce la o schimbare considerabilă a
funcţionalităţii, Mafiacreator.ro va încerca să vă informeze cu privire la aceasta.
Deoarece acest Website şi Jocul sunt folosite de mai mulţi participanţi, nu este posibil
să facem excepţie de la o anumită modificare special pentru tine. Mafiacreator.ro nu
este obligată să compenseze în niciun fel daunele cauzate de astfel de modificări.
8.3. În caz de forţă majoră, ca spre exemplu defecţiuni ale infrastructurii de
telecomunicaţii sau ale performanţelor furnizorului de plăţi, în cazul cărora dintr-o
cauză externă nu se poate pretinde în mod rezonabil de la Mafiacreator.ro să respecte
acest contract, respectarea acestui contract va fi suspendată sau acest contract va fi
reziliat, fără nicio obligaţie la compensarea daunelor.
8.4. Mafiacreator.ro va face eforturi de a răspunde la întrebări în mod adecvat şi întrun termen rezonabil. Cu toate acestea, Mafiacreator.ro nu poate fi trasă la răspundere
pentru acurateţea şi/sau completitudinea răspunsurilor.
8.1.

Articolul 9 - Răspundere
9.1. Răspunderea Mafiacreator.ro pentru daunele directe aduse ţie, oricare ar fi
motivul, se limitează, pe fiecare eveniment în parte (unde un şir de evenimente
consecutive va fi considerat un singur eveniment), la suma pe care utilizatorul a
plătit-o pentru Joc, cu un maxim de 500 de euro (exclusiv TVA).

9.2. Nici Mafiacreator.ro, nici asistenţii acesteia nu sunt răspunzători pentru orice
daune indirecte cauzate ţie sau altor persoane, inclusiv daune de consecinţă, pierderi
ale cifrei de afaceri şi profitului, pierderi de date şi prejudicii morale.
9.3. Exoneraţi Mafiacreator.ro de răspundere în privinţa tuturor pretenţiilor din partea
terţilor, oricare ar fi cauza lor, pentru compensarea daunelor, cheltuielilor sau chiriei ce
ţin de acest contract.
9.4. Punctele anterioare ale acestui articol nu se aplică în cazul şi în măsura în care
respectivele daune au fost cauzate intenţionat sau prin imprudenţa intenţionată a
Mafiacreator.ro.
9.5. Condiţia prin care poate exista orice drept de compensare a daunelor este
întotdeauna aceea ca ori de câte ori apare o daună să o comunicaţi imediat în scris
pe Mafiacreator.ro.

Articolul 10. Durată, suspendare şi reziliere
Părţile încheie acest contract pe o perioadă nedeterminată. Poţi rezilia contractul
în orice moment, fără respectarea unui preaviz. În caz de reziliere în contextul unei
sancţiuni, Mafiacreator.ro poate rezilia pe loc contractul.
10.2. După reziliere, nu mai ai voie să foloseşti Website-ul şi Jocul. Contul tău este
închis şi toate Creditele şi obiectele ce ţin de cont sunt şterse. Mafiacreator.ro nu are
voie să-ţi şteargă Contribuţiile dar nu are nicio obligaţie în ceea ce le priveşte.
10.3. În caz de reziliere, obligaţiile de mai jos rămân valabile atâta timp cât
Mafiacreator.ro poate avea în mod rezonabil pretenţia prelungirii lor: licenţa de la
articolul 4 şi reglementările cu privire la răspundere de la articolul 9.
10.4. Mafiacreator.ro are dreptul de a suspenda obligaţiile ce-i revin faţă de tine dacă
există suspiciunea că încalci prevederile contractuale, oricare ar fi modalitatea de
încălcare, fără ca Mafiacreator.ro să aibă obligaţia de compensare a daunelor.
10.1.

Articolul 11. Modificarea contractului
Mafiacreator.ro are dreptul de a modifica aceste condiţii sau de a le completa.
Aceste modificări sau completări intră în vigoare după 15 zile de la publicarea lor pe
Website. Modificările articolelor 3 şi 4 intră în vigoare în runda de joc imediat
următoare. Modificările de importanţă secundară intră întotdeauna în vigoare pe loc.
11.2. Dacă nu doreşti să accepţi o condiţie modificată sau completată, trebuie să
reziliezi contractul înainte ca aceasta să intre în vigoare sau cât mai curând posibil
după aceea. În acest caz, nu mai ai voie să utilizezi Website-ul. Dacă foloseşti
Website-ul după intrarea lor în vigoare, dai de înţeles că eşti de acord cu condiţia
(condiţiile) modificate sau completate.
11.3. Eventualele condiţii sau excepţii puse de tine nu fac parte din acest contract
decât dacă sunt convenite în scris între tine şi Mafiacreator.ro.
11.4. Mafiacreator.ro are dreptul de a transfera unui terţ, care preia Website-ul de la
aceasta, acest contract şi toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă din el.
11.5. Informaţiile şi notificările de pe Website se află sub rezerva greşelilor de
programare şi dactilografiere. În cazul oricăror inconsecvenţe între website şi acest
contract, prevalează acest contract.
11.1.

Articolul 12. Clauze finale
12.1. Prezentul contract este guvernat de legea olandeză.
12.2. În măsura în care dispoziţiile imperative ale legii nu prevăd altfel, toate litigiile ce
pot apărea în baza acestui contract sunt prezentate judecătoriei olandeze de
competenţă.
12.3. În cazul în care se constată că una dintre condiţiile acestui contract este
nulă, aceasta nu afectează valabilitatea întregului contract. În astfel de cazuri,
părţile vor înlocui respectiva clauză cu una nouă, prin care se va încerca pe cât
posibil în mod legal păstrarea ideii condiţiilor iniţiale.
12.4. Prin “scris” se înţelege în aceste condiţii şi prin e-mail, cu condiţia ca
identitatea şi integritatea e-mailului să poată fi stabilite în mod adecvat.
12.5. La comunicarea electronică cu Mafiacreator.ro, versiunea primită sau
salvată de Mafiacreator.ro a respectivului mesaj se aplică drept versiune
autentică, cu excepţia cazului în care puteţi dovedi că această versiune nu este
autentică.
12.6. Mafiacreator.ro are dreptul în orice moment de a numi asistenţi în vederea
respectării acestui regulament de Joc şi eventual în vederea impunerii de sancţiuni.
Prevederile din acest regulament de Joc cu privire la Mafiacreator.ro li se aplică şi
acestor asistenţi, cu excepţia cazului în care reiese altfel din enunţul prevederii.
12.7. Dacă este cazul vei informa Mafiacreator.ro cât mai curând posibil cu privire la
modificarea numelui, adresei sau datelor tale de contact, care pot fi relevante pentru
Mafiacreator.ro.

Definiţii
Termenii din acest document scrişi cu majusculă au următoarele sensuri:
Credite: puncte pe care jucătorii le pot cumpăra şi folosi pentru a putea
desfăşura anumite activităţi într-un Joc.
2. Contribuţii: toate textele, imaginile şi alte materiale postate de părţi altele decât
Mafiacreator.ro pe Website sau pe Jocuri.
3. Echipaj: persoanele, inclusiv proprietarul Jocului, care deţin competenţe de
administrare a Jocului.
4. Membru de echipaj/Membri de echipaj: o persoană căreia proprietarul Jocului i-a
încredinţat competenţe de administrare a jocului.
5. proprietar al Jocului: persoana care a creat un Joc prin intermediul Website-ului
6. Joc: un joc mafia online multiplayer care este creat prin intermediul Websiteului.
7. Asistenţă: persoana sau departamentul din cadrul Mafiacreator.ro care are ca
sarcină rezolvarea reclamaţiilor şi problemelor.
8. Website: www.mafiacreator.ro.
1.

