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POLITICILE PRIVIND INFORMAȚIILE ȘI UTILIZAREA GENERALĂ 

(Information and General Use Policies (IGUP) Versiunea: 07012023) 

 

Prezentele Politici privind informațiile și utilizarea generală conțin termenii și condițiile suplimentare 

de utilizare a Tehnologiei și informațiilor UPS obținute prin utilizarea Tehnologiei UPS în temeiul Contractului 

privind Tehnologia UPS. Prezentele Politici privind informațiile și utilizarea generală sunt incluse prin referință 

în Contractul privind Tehnologia UPS <https://www.ups.com/assets/resources/media/ro_RO/UTA.pdf>. 

Termenii scriși cu inițială majusculă care sunt utilizați, dar nu sunt definiți în aceste Politici privind informațiile 

și utilizarea generală, vor avea sensul stabilit în Termenii și condițiile generale sau în Drepturile utilizatorului 

final aferente prezentului Contract. 

 

1 Accesul la Informații și utilizarea acestora. 

1.1 Restricții generale referitoare la Informații. 

(a) Utilizarea informațiilor. Puteți utiliza Informațiile (cu excepția Informațiilor 

Furnizorului de servicii și a Informațiilor 3PL) pentru Scopurile Dvs. interne. Fără limitarea celor de mai sus, 

Dvs. nu sunteți autorizat să utilizați Informațiile pentru: (i) a susține o activitate de afaceri al cărei obiect 

principal este oferirea de servicii de transport sau servicii de informații pentru transport către părți terțe; (ii) a 

ajuta la negocierea serviciilor sau a tarifelor, direct sau indirect, pentru a obține servicii de transport sau logistică 

din partea UPSI sau orice parte terță; sau (iii) pentru a compara tarifele de expediere sau timpul de livrare cu 

tarifele de expediere sau timpul de livrare al unei părți terțe care nu este membru al Părților UPS. Este interzisă 

modificarea Informațiilor, iar Informațiile trebuie să fie utilizate integral. 

(b) Divulgarea. Este interzis să divulgați alte Informații decât cele autorizate în mod 

expres în Secțiunile 1.1(b) și 1.2(b) de mai jos. Puteți divulga Informații (excluzând Informațiile Furnizorului de 

servicii și Informațiile 3PL) exclusiv Filialelor Dvs. și Persoanelor care au un interes legitim să obțină asemenea 

Informații (de ex. expeditorul, destinatarul sau o terță parte plătitoare), cu condiția să vă asigurați că Filialele 

Dvs. și toate celelalte Persoane destinatare conform acestei propoziții acceptă să folosească Informațiile și să 

restricționeze accesul la acestea conform tuturor restricțiilor acestui Contract. Dvs. sunteți responsabil pentru 

orice utilizare sau divulgare a Informațiilor de către Persoanele cărora Dvs. le permiteți accesul la Informații. 

Dvs. puteți divulga sau puteți dispune ca UPS să divulge Informațiile direct către un Furnizor de servicii, dacă 

(i) între acest Furnizor de servicii și Dvs. există un contract în care UPS este desemnat ca beneficiar terț (dacă 

termenul de „beneficiar terț” este recunoscut conform legii care se aplică contractului dintre Dvs. și Furnizorul 

de servicii) și care limitează utilizarea și divulgarea Informațiilor de către Furnizorul de servicii conform 

prevederilor din aceste Politici privind informațiile și utilizarea generală și (ii) acest Furnizor de servicii a fost 

aprobat în scris de UPS. Veți rămâne pe deplin răspunzător față de UPS pentru orice acțiune sau omisiune a 

Furnizorului de servicii, care, dacă ar fi fost făcute de către Dvs., ar fi reprezentat o încălcare a acestui Contract. 

(c) Denegare de responsabilitate. Fără a limita generalitatea oricăror renunțări la 

drepturi din acest Contract, UPS nu garantează că Informațiile vor fi corecte sau că utilizarea Informațiilor va fi 

în conformitate cu toate legile, normele și/sau reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitări, cu toate legile, 

normele sau reglementările ce necesită facturi în format fizic sau care sunt asociate aplicării TVA.  

1.2 Restricții suplimentare aplicabile Informațiilor Furnizorului de servicii și Informațiilor 3PL.  

(a) Restricții aplicabile Informațiilor Furnizorului de servicii și Informațiilor 3PL. Dacă 

primiți informații în calitate de Furnizor de servicii sau Informații 3PL, garantați că Clientul UPS (de ex., 

Clienții UPS ai Serviciilor 3PL) asociat cu Informațiile respective v-a autorizat să primiți Informațiile.  

(b) Utilizarea, divulgarea și stocarea Informațiilor Furnizorului de servicii și 

Informațiilor 3PL. Dvs., când acționați în calitate de Furnizor de servicii, vă asumați următoarele obligații: (i) să 

utilizați Informațiile Furnizorului de servicii și Informațiile 3PL exclusiv pentru Scopurile interne ale clientului 

UPS asociate cu respectivele Informații; (ii) să divulgați Informațiile Furnizorului de servicii și Informațiile 3PL 

numai Clientului UPS asociat cu respectivele Informații și clienților respectivului Client UPS; (iii) să stocați 

Informațiile Furnizorului de servicii și Informațiile 3PL pentru fiecare Client UPS pe care Dvs. îl susțineți 

separat și să nu amestecați sau să combinați respectivele Informații cu alte date, fie în format electronic, fie în 

orice alt format; și (iv) să aveți implementate măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate pentru a proteja 

respectivele Informații ale Furnizorului de servicii și Informații 3PL față de distrugerea sau pierderea 

accidentală sau ilegală, modificare, divulgare neautorizată, prelucrare sau acces neautorizat. Pentru clarificare, 
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dar fără a fi exhaustiv în ceea ce privește toate utilizările interzise, Dvs. nu veți putea (I) compara Informațiile 

Furnizorului de servicii sau Informațiile 3PL asociate cu orice Client UPS și/sau clienții Clientului UPS între 

Persoanele respective pentru niciun motiv, (II) folosi Informațiile Furnizorului de servicii sau Informațiile 3PL 

pentru a ajuta la determinarea garanției originale privind ora de livrare sau solicitarea garanțiilor de serviciu 

UPS/de returnare a banilor (UPS Service Guarantee/Money Back Guarantee) (în măsura în care acestea sunt 

disponibile în Locația sau în țara Dvs. de reședință), (III) utiliza Informațiile Furnizorului de servicii sau 

Informațiile 3PL pentru a ajuta, în mod direct sau indirect, la negocierile serviciilor sau tarifelor cu UPSI sau 

(IV) a deriva sau a dezvolta în alt mod servicii sau produse de informare sau produse care folosesc Informații ale 

Furnizorului de servicii sau Informații 3PL (de ex., servicii de analiză a performanței financiare și a serviciilor). 

Ca excepție la Secțiunea 1.2(b)(IV), Clientul poate oferi servicii de analizare a datelor unui Client UPS al 

Serviciilor 3PL folosind Informațiile 3PL asociate cu Clientul UPS al Serviciilor 3PL (de ex., un tabel cu 

indicatori care să reprezinte expedierile Clienților UPS ai Serviciilor 3PL cu toți transportatorii manifestați de 

către Client sau calcularea pentru un Client UPS al Serviciilor 3PL a cheltuielii totale de transport a acestuia la 

nivelul tuturor transportatorilor, a cheltuielii per transportator, a expedierilor în funcție de tip, origine sau 

destinație) cu condiția ca Clientul să nu încalce nicio prevedere din această Secțiune 1.2(b).  

(c) Ștergerea Informațiilor Furnizorului de servicii și a Informațiilor 3PL.  Dvs. aveți 

obligația de a distruge Informațiile Furnizorului de servicii și Informațiile 3PL, după caz, asociate cu un client 

UPSI în momentul în care survine prima dintre următoarele situații: (i) serviciile Dvs. în calitate de Furnizor de 

Servicii sau de furnizor de Servicii 3PL pentru clientul UPSI se încheie, (ii) toate Elementele de securitate 

pentru clientul UPS sunt dezactivate sau nefuncționale, sau (iii) la cincisprezece (15) luni de la primirea de către 

Dvs. a Informațiilor Furnizorului de servicii sau a Informațiilor 3PL. 

(d) Despăgubire. Sunteți de acord, pe costul și cheltuiala Dvs. proprie, să despăgubiți și 

să exonerați Persoanele care trebuie compensate de UPS în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele 

care trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu utilizarea, divulgarea și omiterea ștergerii 

Informațiilor Furnizorului de servicii și a Informațiilor 3PL fără a respecta restricțiile aplicabile din acest 

Contract, inclusiv din accesul neautorizat al terților la respectivele Informații ale Furnizorului de servicii sau ale 

Informațiilor 3PL. 

(e) Informații despre Prețurile Negociate 3P/FC.  Veți putea, de asemenea, să primiți 

condiții tarifare și prețuri specifice care se aplică unui cont de expediere UPS alocat de UPS unui terț client UPS 

dacă sunteți autorizat să expediați cu facturare către terți sau cu taxă de transport la livrare în Contul UPS al 

acelui client UPS („Prețurile Negociate 3P/FC”). Prețurile Negociate 3P/FC sunt Informații confidențiale ale 

UPS, iar Dvs. vă obligați (i) să nu utilizați Prețurile Negociate 3P/FC în niciun alt scop decât în legătură cu 

expedițiile UPSI în numele respectivului client UPS, și (ii) să nu divulgați Prețurile Negociate 3P/FC niciunei 

persoane. 

(f) Imaginile semnăturilor scanate. Informațiile pot include imagini de semnături 

scanate. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care trebuie 

compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS care 

decurg din sau în legătură cu prelucrarea, utilizarea sau distribuirea de către Dvs. a unei semnături scanate sau a 

oricărei porțiuni din aceasta. 

1.3 Restricție specifică pentru Time in Transit™ Datafile.  

(a) Restricții suplimentare. Ca restricție suplimentară privind Informațiile, cu condiția ca 

UPS să vă pună la dispoziție un fișier de date Time in Transit™ Datafile („TNT Datafile”) prin intermediul UPS 

Bulk Data Services, prin prezenta UPS vă acordă, iar Dvs. acceptați o licență fără caracter exclusiv, 

netransferabilă, perpetuă și limitată de a instala, încărca, opera și utiliza un fișier TNT Datafile, precum și orice 

îmbunătățiri, optimizări, modificări, versiuni revizuite și actualizate ale acestuia, acordate Dvs. de către UPS, 

care poate fi disponibilă numai contra unei taxe suplimentare, pentru o singură unitate centrală de procesare, 

aflată la o adresă aprobată în scris de către UPS („Sediu autorizat”) în unicul scop de a calcula prețul estimativ și 

timpul de livrare a Expedierilor oferite, și care intră sub incidența restricțiilor suplimentare de mai jos.  

(i) Dvs. vă obligați să ștergeți toate exemplarele versiunii anterioare a TNT 

Datafile imediat ce primiți o versiune actualizată. Acceptarea și utilizarea de către Dvs. a fișierului TNT Datafile 

actualizat va constitui declarația și garanția Dvs. că ați șters toate exemplarele anterioare ale fișierului TNT 

Datafile. 
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(ii) Sunteți de acord că veți utiliza fișierele TNT Datafile și toate elementele 

aferente exclusiv în scopuri informative. Nu veți declara și nu veți sugera niciunui terț că timpul de livrare 

estimat conform fișierului TNT Datafile garantează timpul real de livrare al serviciilor de expediere UPSI. Orice 

astfel de garanții sau alte înțelegeri cu privire la circulația trimiterilor și problemele aferente sunt reglementate 

prin acordul dvs. de expediere încheiat cu UPSI, dacă există, și prin Condițiile generale de transport/servicii ale 

UPS aflate în vigoare la momentul expedierii.  

(iii) Vă obligați să nu utilizați niciun fișier TNT Datafile sau timpii de livrare 

estimați în acesta pentru a crea, a utiliza sau a prezenta o comparație între un serviciu UPS, tarifele UPS sau 

nivelul de servicii UPS și serviciile altor transportatori sau companii de logistică terțe care nu sunt membri ai 

UPSI sau filiale UPS, inclusiv comparații cu afișare pe același ecran, în aceeași fereastră sau în același browser, 

precum și comparații automate bazate pe reguli.  

(iv) Vă obligați să nu sublicențiați, licențiați, închiriați, vindeți, împrumutați, 

dați sau distribuiți în orice alt mod, parțial sau integral, fișierul TNT Datafile către o terță parte (alta decât un 

Furnizor de Servicii care a primit aprobarea scrisă a UPS pentru primirea unui TNT Datafile) și să nu instalați, 

încărcați, operați, modificați sau utilizați un fișier TNT Datafile pe niciun alt sistem informatic decât cel aflat la 

Sediul Autorizat. Clientul va păstra toate exemplarele autorizate ale fișierului TNT Datafile într-un mediu 

securizat și va lua toate măsurile necesare și rezonabile pentru a proteja fișierul TNT Datafile de divulgarea sau 

difuzarea neautorizată. 

(v) Vă obligați să nu modificați sau să schimbați niciun fișier TNT Datafile sau 

o copie a acestuia, fie integral, fie parțial. Este interzis să faceți mai mult de o copie de rezervă a fișierului TNT 

Datafile, urmând ca această copie de rezervă să fie utilizată exclusiv pentru a permite restaurarea fișierului 

original TNT Datafile în caz de deteriorare sau distrugere a originalului. 

(b) Legendă.  Aveți obligația de a vă asigura că următoarea legendă apare pe ecranul 

inițial al oricărei Aplicații care oferă accesul la TNT Datafile, astfel încât să fie vizibilă pentru orice utilizator al 

Aplicației: „Anunț: Fișierul de date UPS Time in Transit™ Datafile conținut sau accesat prin acest program 

software este proprietatea UPS și este pus la dispoziția utilizatorilor acestui program software prin licență. Este 

interzisă copierea integrală sau parțială a fișierului de date UPS Time in Transit™ fără acordul prealabil în scris 

al UPS.”  

(c) Conflict. În eventualitatea unui conflict în cadrul acestui document între drepturile 

acordate și restricțiile prevăzute în Secțiunea 1.3(c) și alte drepturi și restricții privind Fișierele TNT Datafile ca 

Informații în oricare altă secțiune a acestui Contract, această Secțiune 1.3(c) a Politicilor privind informațiile și 

utilizarea generală vor prevala în măsura necesară pentru soluționarea conflictului respectiv. 

(d) Modificări. Este posibil ca fișierele TNT Datafile să fie modificate de UPS pentru a 

elimina datele care aparțin codurilor poștale ale expeditorului care nu corespund locațiilor Dvs. de expediție. 

1.4 Consimțământul pentru divulgarea informațiilor protejate Quantum View.  

(a) Tehnologiile UPS denumite ca Serviciul Quantum View Data, Serviciul Quantum 

View Management și Serviciul Quantum View Management for Importers (denumite colectiv „QV 

Technologies”) ar putea asigura accesul la informații sau înregistrări privind brokerajul importurilor sau vamal 

la care se face referire în 19 C.F.R., Părțile 111 și 163 și care sunt considerate confidențiale în temeiul 19 C.F.R. 

111.24 și al altor legi aplicabile, inclusiv, fără a se limita însă la datele de intrare, cantitățile de mărfuri, valorile, 

clasificările tarifelor, producători sau furnizori, taxe, impozite și comisioane, detalii de expediere, puncte, adrese 

și numere de telefon („Quantum View Protected Confidential Information”, Informații confidențiale protejate 

Quantum View). QV Technologies ar putea include opțiunea de a desemna până la cinci destinatari pentru 

primirea rapoartelor conținând Informații confidențiale protejate Quantum View („Protected Reports”). 

Înțelegeți și sunteți de acord că: (a) desemnarea de către Dvs. a unei Persoane ca destinatar al Rapoartelor 

protejate sau (b) drepturile de acces acordate QV Technologies de către un Administrator QV pentru o Persoană 

prin intermediul unui Cont de sistem Quantum View reprezintă consimțământul dvs. pentru partajarea de către 

UPS a Informațiilor confidențiale protejate Quantum View cu o astfel de Persoană și este o declarație de 

renunțare la dreptul Dvs. la orice restricții privind divulgarea de către UPS, sau orice mandatar sau reprezentant 

UPS, a Informațiilor confidențiale protejate Quantum View sau a oricăror Informații relevante pentru Dvs., 

bunurile sau tranzacțiile dvs. referitoare la sau incluse în astfel de Rapoarte protejate sau QV Technology în 

baza legilor unei anumite jurisdicții sau a jurisdicțiilor care conferă astfel de drepturi și care vă sunt aplicabile 
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Dvs., bunurilor, tranzacțiilor Dvs. sau unor astfel de Rapoarte protejate și QV Technology, inclusiv Informațiilor 

confidențiale protejate Quantum View din cadrul acestora.  

(b) Aveți opțiunea în cadrul QV Technologies de a șterge o astfel de Persoană desemnată 

ca destinatar al rapoartelor conținând Informații confidențiale protejate Quantum View și, dacă sunteți un 

Administrator QV, de a anula accesul la QV Technologies al unei Persoane desemnate. Cu excepția situației în 

care o Persoană desemnată este ștearsă în modul stabilit în propoziția anterioară, o astfel de Persoană desemnată 

va continua să aibă acces la Informațiile confidențiale protejate Quantum View și QV Technologies, după cum 

este aplicabil. Consimțământul dvs. pentru acest contract va opera ca și va constitui un consimțământ scris 

pentru divulgarea de către UPS sau de oricare dintre mandatarii sau reprezentanții UPS a Informațiilor 

confidențiale protejate Quantum View sau a altor informații relevante pentru Dvs., bunurile și tranzacțiile Dvs. 

întemeiate sau având legătură cu QV Technologies. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi și exonera de 

răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de Persoanele care 

trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu divulgarea de Informații confidențiale protejate 

Quantum View relevante pentru Dvs., bunurile și tranzacțiile dvs. în baza sau în legătură cu QV Technologies și 

acest Contract. Reprezintă responsabilitatea dvs. exclusivă de a limita accesul la Informațiile confidențiale 

protejate Quantum View trimise sau primite de UPS Technologies, astfel încât Persoane, inclusiv, fără a se 

limita însă la angajații Dvs., să nu poată accesa, direct, indirect sau pe ascuns, UPS Technologies sau 

Informațiile confidențiale protejate Quantum View pe care nu intenționați sau nu doriți ca acestea să le acceseze. 

Dvs. sunteți exclusiv răspunzător pentru orice utilizare a Informațiilor confidențiale protejate Quantum View 

sau a UPS Technology de către Persoane cărora le permiteți să acceseze Informațiile confidențiale protejate 

Quantum View sau UPS Technology. În situația în care un destinatar pe care l-ați desemnat să primească 

Rapoarte protejate vă indică faptul că nu mai dorește să primească astfel de informații, veți înceta imediat să 

utilizați UPS Technology pentru a direcționa UPS pentru a trimite Rapoarte protejate către un astfel de 

destinatar. În nicio situație UPS nu va fi ținută responsabilă pentru netransmiterea sau neprimirea sau pentru 

transmiterea sau primirea cu întârziere a oricăror Rapoarte protejate. 

2 Politici și cerințe privind utilizarea generală.  

2.1 Transmiterea de mesaje.  Anumite tehnologii UPS vă oferă capacitatea de a trimite mesaje ce 

cuprind Informații legate de o Expediere oferită prin e-mail sau mesaj SMS către un destinatar identificat de 

Dvs. Dvs. conveniți să utilizați serviciul de trimitere de mesaje exclusiv pentru a comunica informații legate de 

acea Expediere oferită și doar pentru a trimite un mesaj unui destinatar afiliat cu aceasta. Sunteți singurul 

responsabil pentru conținutul furnizat de Dvs. și transmis ca parte a unui mesaj. Nu este permis să includeți în 

niciun mesaj conținut care este ilegal, obscen, ofensator, hărțuitor, defăimător, calomniator sau injurios. În nicio 

situație UPS nu va fi responsabilă pentru vreun eșec sau întârziere în transmiterea sau primirea oricăror mesaje. 

Dacă destinatarul vă indică faptul că nu mai dorește să primească mesaje în legătură cu Expedierile oferite, 

trebuie să încetați imediat să mai folosiți Tehnologia UPS pentru a cere ca UPS să trimită mesaje destinatarului 

respectiv. Garantați că ați obținut consimțământul informat și specific al destinatarului fiecărui mesaj privitor la 

primirea unor asemenea mesaje și că adresele de email și numerele de telefon pe care Dvs. le furnizați către UPS 

sunt corecte și controlate de către destinatarul avut în vedere al mesajului. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți 

despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor 

suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu orice nerespectare de 

către Dvs. a garanțiilor din fraza anterioară. 

2.2 Utilizarea Adreselor de e-mail PLD obținute.  Un câmp opțional PLD pe care îl furnizați 

pentru UPS în cazul Expedierilor ieșire și al Expedierilor dvs. facturate diferit este adresa de e-mail a 

destinatarului („Adresa de e-mail PLD”). Confirmați și sunteți de acord cu faptul că, dacă furnizați o Adresă de 

e-mail PLD pentru o expediere, UPS poate trimite notificări privitoare la livrarea respectivei expedieri către 

adresa sa de e-mail PLD asociată. Garantați că ați obținut consimțământul informat și specific al persoanei 

asociate cu fiecare Adresă de e-mail PLD de a primi notificări cu privire la livrarea respectivei Expedieri ieșire 

sau Expedieri facturate diferit, și că Adresele de e-mail PLD sunt corecte și controlate de destinatar pentru 

expedițiile cu care sunt asociate, atunci când sunt furnizate în PLD. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți despăgubi 

și exonera de răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor suferite de 

Persoanele care trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu orice nerespectare de către Dvs. a 

garanțiilor din fraza anterioară. 
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2.3 Audituri.   

(a) Audit privind informațiile.  UPS sau agentul său desemnat poate efectua un audit, la o 

dată și oră stabilite de comun acord, la unitățile Dvs., pentru a asigura respectarea de către dvs. a Articolului 1 

din Politicile privind informațiile și utilizarea generală. Acest audit se va efectua în așa fel încât să asigure 

reducerea la minimum a întreruperii provocate operațiunilor Dvs. Sunteți de acord să cooperați într-o măsură 

rezonabilă cu UPS sau cu agentul său desemnat și veți asigura accesul rezonabil la unitățile și personalul 

relevant necesare pentru auditul respectiv. Sunteți de acord să dați răspunsuri prompte și adecvate la orice 

întrebări din partea UPS sau a agentului său desemnat cu privire la orice astfel de audit. 

(b) Auditul Aplicației. Trebuie să acordați accesul UPS la o Aplicație (astfel cum este 

definită în Drepturile utilizatorului final), la cererea UPS, în scopul de a stabili compatibilitatea Aplicației cu 

Sistemele UPS și respectarea de către Dvs. a acestui Contract și a Documentației tehnice API aplicabile. Dacă 

UPS stabilește că Aplicația nu respectă Contractul sau Documentația tehnică API aplicabilă, sau că Aplicația nu 

este compatibilă cu Sistemele UPS, Dvs. trebuie să faceți toate modificările cerute de UPS, iar UPS vă poate 

solicita să împiedicați accesul la Aplicație și utilizarea acesteia, până în momentul în care UPS vă furnizează 

aprobarea în scris. 

2.4 Drepturile Administratorului.  

(a) Administratorul.  Unele Tehnologii UPS necesită un „Administrator”, un utilizator 

autorizat de Client care are dreptul de a administra utilizarea de către Dvs. a unei Tehnologii UPS. Dacă Dvs., în 

calitate de Client, stabiliți un utilizator ca Administrator, sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru 

acțiunile respectivului Administrator pe durata accesului și a utilizării Tehnologiei UPS și pentru monitorizarea 

și încetarea, acolo unde este cazul, a drepturilor sale de Administrator. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că 

orice Administrator numit de Dvs. poate desemna orice alt utilizator ca Administrator cu aceleași drepturi ca și 

primul Administrator.  

(b) Suspendare. Drepturile Dvs. de acces la o Tehnologie UPS care are Administratori 

pot fi suspendate în orice moment de UPS, de Client și/sau de un Administrator pentru Tehnologia UPS care are 

Administratori, la discreția acestora, incluzând și fără a se limita la suspendarea de către UPS în caz de 

inactivitate. UPS poate reinstitui la cerere și la propria sa discreție, Contul Dvs. de acces la Tehnologia UPS și 

poate să vă permită din nou accesul și utilizarea Tehnologiei UPS conform prevederilor acestui Contract. Totuși, 

Contul de acces la Tehnologia UPS reinstituit nu va mai conține nicio informație istorică în momentul 

reactivării. Dreptul Dvs. de a accesa Tehnologia UPS va fi revocat în mod automat la expirarea sau rezilierea 

drepturilor Clientului de a folosi Tehnologia UPS, sau la revocarea relației de muncă dintre Dvs. și Client sau a 

autorizației de acces la Tehnologia UPS în numele Clientului. 

2.5 Accesul la Materialele UPS și utilizarea acestora.  

(a) Accesul în conformitate cu Contractul.  Dvs. puteți accesa și utiliza Materialele UPS 

în conformitate cu prevederile acestui Contract. Nu aveți dreptul să utilizați sau să accesați Materialele UPS sub 

nicio formă care, după părerea rezonabilă a UPS, ar afecta în mod nefavorabil performanța sau funcționarea 

Materialelor UPS sau ar stânjeni capacitatea altora de a accesa Sistemele UPS și Tehnologia UPS.  

(b) Conturi de acces. Anumite Tehnologii UPS necesită să stabiliți un Cont de acces și 

Elemente de securitate precum un nume de utilizator și o parolă asociate cu acesta. Contul de acces și 

Elementele de securitate care v-au fost atribuite nu trebuie folosite decât atunci când accesați Tehnologia UPS 

asociată cu Contul de acces respectiv. Nu aveți dreptul să accesați o Tehnologie UPS folosind un Cont de acces 

și Elemente de securitate alocate unei alte persoane. Nu aveți dreptul să dezvăluiți altor Persoane Contul Dvs. de 

acces sau Elementele de securitate. Dreptul dvs. de a accesa Tehnologia UPS asociată cu acel Cont de acces sau 

cu Elementele de securitate încetează automat în momentul anulării sau ștergerii Contului Dvs. de acces sau a 

Elementelor de securitate. DVS. VEȚI AVEA RĂSPUNDEREA UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ CA, PE 

CHELTUIALA DVS. EXCLUSIVĂ, SĂ DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE 

PERSOANELE CARE TREBUIE DESPĂGUBITE DE UPS PENTRU ORICE PREJUDICII SUFERITE DE 

PERSOANELE CARE TREBUIE DESPĂGUBITE DE UPS CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU 

ORICE FOLOSIRE SAU ACCES LA TEHNOLOGIA UPS ȘI LA DATELE ASOCIATE DE CĂTRE ORICE 

PERSOANĂ CARE OBȚINE ACCESUL FOLOSIND CONTUL DVS. DE ACCES SAU ELEMENTELE 

DVS. DE SECURITATE, INCLUZÂND ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE UTILIZARE SAU ACCES, 
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DIRECT SAU INDIRECT, EFECTUATE CU SAU FĂRĂ AUTORIZAȚIA DVS. Un exemplu de Cont de 

acces este Profilul Dvs. UPS menținut la UPS.com. 

(c) Siguranța folosirii Internetului. Recunoașteți că Sistemele UPS și Tehnologia UPS 

oferă funcționalități care utilizează Internetul care nu se află sub controlul UPSI. În consecință, recunoașteți că 

nici UPS nici UPSI nu vor fi răspunzători, direct sau indirect, pentru nicio pierdere sau prejudiciu provocate sau 

presupuse a fi fost provocate de folosirea inadecvată sau incorectă a Internetului de către Dvs. sau de 

incapacitatea Dvs. de a accesa SISTEMELE UPS SI TEHNOLOGIA UPS utilizând Internetul. 

(d) Legături de ieșire. Tehnologia UPS ar putea conține legături spre Site-uri cuplate. 

Accesul la aceste Site-uri cuplate vă este furnizat doar din motive de comoditate și nu ca o andosare de către 

UPS a conținutului de pe aceste Site-uri cuplate. UPS nu face nicio declarație și nu garantează corectitudinea, 

acuratețea, performanța sau calitatea conținutului, a software-ului, a serviciilor sau a aplicației disponibile pe 

oricare dintre Site-urile cuplate. Dacă decideți să accesați Site-urile cuplate, o veți face pe propria Dvs. 

răspundere. UPS nu răspunde de disponibilitatea Site-urilor cuplate. De asemenea, atunci când folosiți Site-urile 

cuplate, trebuie să vă conformați tuturor politicilor și condițiilor de utilizare aplicabile, incluzând și fără a se 

limita la declarația de confidențialitate a Site-ului cuplat respectiv. 

(e) Acces automatizat. Fără limitare și numai dacă acest lucru este autorizat anterior de 

UPS în formă scrisă, se interzice cu desăvârșire orice acces la Sistemele UPS sau la Tehnologia UPS prin 

intermediul unor dispozitive de căutare automate, al roboților, sau al instrumentelor de strângere și extragere 

automată de date repetitive, al subprogramelor, scripturilor sau altor mecanisme cu funcții similare, care nu 

reprezintă o Tehnologie UPS furnizată sub licență în aceste scopuri. 

(f) Virusuri. Vă angajați să nu asociați, introduceți sau încărcați în Sistemele UPS sau în 

Tehnologia UPS găzduită niciun virus, cal troian, vierme, bombă cu acțiune întârziată sau alte subprograme de 

computer (i) cu intenția de a strica, afecta, intercepta sau expropria Sistemele UPS sau Tehnologia UPS găzduită 

sau (ii) care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală ale UPSI sau ale unor terți. 

(g) Proiectare inversă. Nu veți reface prin proiectare inversă și nu veți încerca să 

extrageți codul-sursă din Software, cu excepția cazului în care această restricție este interzisă în mod expres de 

legislația aplicabilă.  

2.6 Garanție și autorizație privind informațiile. 

(a) Garanție.  Declarați și garantați că (i) aveți dreptul de a furniza informațiile pe care le 

transferați către UPS în temeiul acestui Contract, (ii) orice informații pe care le furnizați către UPS despre Dvs. 

în temeiul acestui Contract sunt adevărate, exacte, complete și actuale, și (iii) ați asigurat notificarea 

corespunzătoare și dacă este prevăzut de legislația aplicabilă, ați obținut consimțământul adecvat, voluntar, 

specific, informat și valabil, dacă este necesar, de la fiecare persoană vizată asociată cu orice informație pe care 

Dvs. o furnizați către UPS, permițând prelucrarea unor astfel de informații, inclusiv transferul acestor informații 

către Statele Unite sau alte țări sau teritorii ale căror legi se poate să nu ofere același nivel de protecție pentru 

datele cu caracter personal ca și legile țării sau teritoriului de proveniență al persoanei respective. Confirmați și 

sunteți de acord că UPS nu trebuie să investigheze sau să pună la îndoială valabilitatea sau exactitatea oricărei 

informații furnizate UPS de către Dvs. 

(b) Autorizație. Autorizați și numiți prin prezenta UPS, UPS Supply Chain Solutions, 

Inc. și Filialele, succesorii și agenții acestora pentru a partaja cu UPSI arhivele menționate în Părțile 111 și 163 

ale Titlului 19 din Codul reglementărilor federale („19 C.F.R., Parts 111 and 163”), inclusiv orice documente, 

date sau informații în legătură cu activitatea Dvs. UPSI, incluzând și fără a se limita la UPS și UPS Supply 

Chain Solutions, Inc., vor putea încredința unei terțe părți executarea operațiunilor de rutină și administrative 

(de ex., emiterea și încasarea facturilor, operațiuni bancare, scanarea datelor și stocarea documentelor), iar Dvs. 

furnizați prin prezenta către UPSI consimțământul Dvs. voluntar, specific și informat ca UPSI să comunice 

diverse documente, inclusiv cele referitoare la activitatea Dvs., pentru a-i permite destinatarului să efectueze 

asemenea operațiuni de rutină și administrative. Dvs. recunoașteți, în conformitate cu Condițiile generale ale 

UPS Supply Chain Solutions, Inc., că aveți datoria și sunteți exclusiv răspunzători pentru păstrarea tuturor 

registrelor necesare conform legilor vamale și/sau altor legi ale Statelor Unite și că acest Contract nu obligă în 

niciun fel UPSI, iar UPSI nu acceptă nicio obligație de a acționa în calitate de „arhivar” sau de „agent de 

păstrare a registrelor” pentru Dvs.  
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(c) Proiectare inversă. Nu veți reface prin proiectare inversă și nu veți încerca să 

extrageți codul-sursă din Software, cu excepția cazului în care această restricție este interzisă în mod expres de 

legislația aplicabilă. 

(d) Folosirea emblemei Clientului.  Anumite Tehnologii UPS găzduite pot fi 

personalizate prin adăugarea unei imagini grafice. Acordați prin prezenta UPS-ului o licență mondială 

neexclusivă și fără redevență, pe toată Durata pentru a putea utiliza, reproduce, publica, executa și afișa numele 

Dvs. și/sau marca Dvs. comercială, emblema sau mărcile Dvs. de serviciu pe care le furnizați la UPS 

(„Emblema”) în vederea utilizării cu Tehnologia UPS la care aveți acces Dvs., alți angajați ai Clientului și alți 

utilizatori autorizați de Dvs. (după caz) și pentru a putea emite sublicențe în limitele rezonabil necesare pentru a 

realiza acest scop. Vă angajați să furnizați o Emblemă în formatul și de dimensiunea cerute de UPS. Garantați că 

dețineți toate drepturile asupra Emblemei și că aveți dreptul să acordați licența referitoare la Emblemă acordată 

prin prezenta. 

2.7 Compararea adreselor.  

(a) Identificarea expedierilor sosite. Anumite Tehnologii UPS identifică Expedierile 

sosite comparând adresa de destinație a coletului cu adresa pe care ați furnizat-o Dvs. pentru a fi folosită în 

cadrul serviciului de comparare a adreselor sau prin asocierea expedierii cu un LID. Garantați că informațiile 

despre adresă pe care le furnizați sunt adevărate, complete și exacte și că veți informa UPS cât mai repede 

posibil despre orice schimbare a informațiilor legate de adresă furnizate de Dvs. și că Dvs. sunteți autorizați să 

obțineți Informații despre coletele livrate de UPSI la adresa pe care ați furnizat-o. Recunoașteți și sunteți de 

acord că este posibil ca Tehnologia UPS (1) să nu identifice și să nu raporteze toate expedierile remise UPSI 

pentru livrare la adresa pe care o furnizați Dvs. sau care este asociată cu un LID, (2) să identifice și să raporteze 

expedierile oferite UPSI care nu sunt destinate livrării la adresa pe care o furnizați Dvs. sau care nu sunt 

destinate a fi livrate la o adresă asociată cu un LID pe care Dvs. îl utilizați și (3) să identifice și să raporteze 

expedierile spre un terț neafiliat, care au fost oferite sistemului de expediere UPSI ca urmare a unei adresări 

incorecte, a unei comparări incorecte prin Tehnologia UPS sau a unui LID incorect asociat acestor expedieri. 

Expedierile identificate conform subsecțiunilor (2) și (3) de mai sus vor fi de acum înainte numite „Expedieri 

sosire adresate greșit”. Informațiile asociate expedierilor sosite direcționate greșit pot include imaginea 

digitalizată a semnăturii unui destinatar al expedierii. UPS VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS., 

NUMAI ÎN CAZ DE ABATERE INTENȚIONATĂ SAU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ PENTRU 

RECLAMAȚIILE SAU PREJUDICIILE CARE REZULTĂ DIN DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR 

REFERITOARE LA PACHETELE SOSIRE ADRESATE GREȘIT. 

  (b) Informații referitoare la Expedierile sosire adresate greșit. Informațiile primite de 

Dvs. prin intermediul Tehnologiei UPS în legătură cu Expedierile sosire adresate greșit sunt considerate 

„Informații”. După ce identificați orice Informații referitoare la Expedierile sosire adresate greșit, Dvs. sunteți 

de acord să nu le divulgați niciunei Persoane sau să le folosiți în niciun scop. Exclusiv pe cheltuiala Dvs., veți 

despăgubi și exonera de răspundere Persoanele care trebuie compensate de UPS, în cazul tuturor prejudiciilor 

suferite de Persoanele care trebuie compensate de UPS care decurg din sau în legătură cu orice nerespectare de 

către Dvs. a prevederii din fraza anterioară.  

2.8 Măsurătorile de performanță. Nu veți dezvălui sau publica, fără consimțământul prealabil 

scris al UPS, nicio performanță sau statistică despre capacitate sau rezultate ale oricărui test de referință efectuat 

pe Tehnologia UPS. 

3 Expedierea cu utilizarea Tehnologiei UPS  

3.1 Aplicarea contractelor pentru servicii de expediere.  Expedierile oferite la UPS împreună cu 

un manifest stabilit cu ajutorul Tehnologiei UPS și sub un Cont UPS vor fi reglementate de contractul pentru 

servicii de expediere aplicabile la data respectivă pentru Contul UPS corespunzător. TOATE EXPEDIERILE 

OFERITE, INCLUZÂND ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE CARE NU SUNT REGLEMENTATE DE 

NICIUN CONTRACT DE SERVICII DE EXPEDIERE, SE VOR SUPUNE CONDIȚIILOR GENERALE 

STABILITE ÎN CONDIȚIILE GENERALE DE TRANSPORT / SERVICII UPS CARE SUNT ÎN VIGOARE 

LA DATA EXPEDIERII. Este interzis să utilizați Tehnologiile UPS pentru a oferi servicii de expediere ca 

Furnizor de Servicii în numele unui client UPS terț, cu excepția cazului în care UPS a aprobat mai întâi calitatea 

Dvs. de Furnizor de Servicii pentru respectivul client UPS. Toate comenzile de servicii prin intermediul 

Tehnologiilor UPS sunt irevocabile și definitive, sub rezerva termenilor aplicabili privind serviciile de expediere 

aplicabile pentru astfel de comenzi. Pentru evitarea oricăror neclarități, toate comenzile pentru serviciile de 
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transport plasate prin ups.com sau folosind orice altă Tehnologie UPS și care sunt asigurate de TFI 

International, Inc. sau de un Afiliat al TFI International, Inc., ceea ce include, fără limitare, TForce Freight® 

(numite individual și colectiv „TFI”) fac obiectul Contractului Dvs. de prestări servicii încheiat cu TFI pentru 

astfel de servicii și/sau al termenelor și condițiilor TFI aplicabile la momentul respectiv, după cum este cazul, 

acestea din urmă fiind disponibile la adresa: <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs> sau la un 

link ulterior, acest link fiind furnizat aici exclusiv în scopul de facilitare a orientării. 

3.2 Taxele de expediție estimate furnizate de Tehnologia UPS.  Toate taxele de expediție furnizate 

de Tehnologiile UPS în momentul întocmirii manifestului sunt estimative. Taxele efective sunt stabilite în 

Condițiile generale de transport/servicii UPS în vigoare sau în eventualele contracte încheiate în scris cu UPSI. 

Taxele propriu-zise pentru o expediere și taxele estimative afișate de Tehnologia UPS în momentul întocmirii 

manifestului pot fi diferite. Indiferent de taxele prezentate de Tehnologia UPS în momentul întocmirii 

manifestului, vor prevala taxele prezentate în Condițiile generale de transport/servicii UPS în vigoare sau în 

eventualele contracte încheiate în scris cu UPSI. 

3.3 Informații incomplete și taxe suplimentare.  Dacă informațiile pe care le furnizați despre o 

Expediere oferită la UPS împreună cu un manifest stabilit cu ajutorul Tehnologiei UPS sunt incomplete sau 

inexacte din orice punct de vedere, membrul respectiv al Părților UPS va putea, dar nu va avea obligația să 

completeze sau să corecteze aceste informații în numele Dvs. și să schimbe taxele în mod corespunzător. Sunteți 

de acord să plătiți toate taxele de transport; obligațiile; impozitele; suprataxele; penalizările și amenzile 

guvernamentale; taxele de înmagazinare; taxele vamale contractate ca rezultat al omisiunii de către Dvs. sau de 

destinatar de a furniza documentația adecvată sau de a obține licența sau permisul necesar; taxele plătite în 

prealabil de Părțile UPS; cheltuielile de judecată ale Părților UPS, precum și orice alte cheltuieli evaluate sau 

contractate în legătură cu Expedierile oferite la UPS împreună cu un manifest stabilit cu ajutorul Tehnologiei 

UPS (denumite împreună „Taxe suplimentare”). Dacă plata pentru Expedierile oferite la UPS împreună cu un 

manifest stabilit cu ajutorul Tehnologiei UPS se face cu o carte de credit sau de debit, Dvs. autorizați în mod 

expres Părțile UPS să evalueze și să obțină orice taxe legate de aceste Expedieri oferite, incluzând dar fără a se 

limita la Taxele suplimentare, folosind aceeași carte de credit sau de debit. În cazul în care Dvs. aveți la 

dispoziție și alte opțiuni de facturare folosind Tehnologia UPS, cum ar fi, printre altele, opțiunile de facturare a 

unor terți sau Plată prin SMS, sunteți de acord să garantați plata tuturor taxelor, inclusiv Taxele suplimentare 

legate de Expedierile oferite de Dvs., în cazul în care destinatarul sau terțul nu va plăti aceste taxe. 

3.4 Realizarea unei tranzacții de expediere.  Sunteți de acord ca metoda de plată pe care o 

selectați (de exemplu card și Cont UPS) să fie taxată pentru serviciile de expediere cerute atunci când finalizați 

o tranzacție folosind o Tehnologie UPS și primiți o etichetă de imprimat, fie că veți imprima sau nu această 

etichetă ulterior, că o veți lipi sau nu pe un pachet și că o veți oferi sau nu către UPSI. 

3.5 Primirea unei Expedieri oferite.  Scanarea de către Părțile UPS a etichetei unei Expedieri 

oferite reprezintă singura dovadă convingătoare că Părțile UPS au primit efectiv Expedierea oferită în vederea 

manipulării conform etichetei. 

3.6 Capacitățile de acces la informații internaționale. UPS Shipping API, UPS.com Forms for 

Export, software-ul UPS Worldship® și TradeAbility Services oferă accesul la informații care pot fi utilizate 

pentru a facilita expedierile transfrontaliere („Capacitățile IKB”) (International Knowledge Base). Dvs. 

înțelegeți că legile, normele și reglementările aplicabile, inclusiv cele privind importul și exportul, se pot 

modifica și pot să nu fie vizate de Capacitățile IKB. Dvs. vă asumați riscul atunci când utilizați Capacitățile 

IKB, iar Capacitățile IKB pot fi modificate sau actualizate fără preaviz. Sugestiile oferite de Capacitățile IKB 

(de exemplu, clasificarea tarifelor sau taxele vamale, alte taxe sau obligații de plată) nu constituie consiliere 

juridică pentru Dvs. sau orice altă Persoană. Este posibil ca, pentru prelucrarea vamală a coletului Dvs. 

internațional, să fie necesare documente suplimentare, care nu sunt menționate de Capacitățile IKB. Estimările 

taxelor pot fi utilizate de Dvs. strict cu titlu orientativ. UPS nu garantează corectitudinea informațiilor (de 

exemplu, clasificarea tarifară) sau estimarea taxelor (de exemplu, taxe vamale și alte obligații de plată) oferite 

de Capacitățile IKB. UPS nu va fi răspunzătoare în niciun caz față de nicio Persoană sau entitate pentru daune 

directe, indirecte, de consecință, incidente sau alte daune, indiferent de doctrina juridică, pentru erori conținute 

în informațiile, formularele sau caracteristicile Capacităților IKB, chiar dacă Dvs. ați informat UPS cu privire la 

posibilitatea acestor daune. UPS DENEAGĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE, INCLUSIV, FĂRĂ 

LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA ȘI ADECVAREA PENTRU UN 

ANUMIT SCOP ÎN CE PRIVEȘTE CAPACITĂȚILE IKB.  

 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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4 Menținerea în vigoare a anumitor condiții după reziliere.  

Indiferent de încetarea acestui Contract, indiferent de motiv, următoarele Secțiuni ale acestor Politici 

privind informațiile și utilizarea generală vor rămâne în vigoare după încetare: Secțiunile 1.1 - 1.2, 1.4(b) (a 

patra propoziție), 2.1 (ultima propoziție), 2.2 (ultima propoziție), 2.3(a), 2.5(b) (a cincea propoziție), 2.7(a) 

(ultima propoziție) și 3.6 (ultimele două propoziții). 

  



 

10 

ANEXA A 

 

DEFINIȚII 

 

Următorii termeni definiți mai jos sunt utilizați în aceste Politici privind informațiile și utilizarea generală.  

Administrator are sensul stabilit în Secțiunea 2.4(a) a acestor Politici privind informațiile și utilizarea generală. 

Informații 3PL înseamnă Informații pe care le primiți când îndepliniți Scopuri 3PL. 

Scopuri 3PL înseamnă utilizarea de către Client, în cadrul activității sale de a asigura servicii logistice terțe 

clientului expeditor UPS pentru Expedierile 3PL. Pentru claritate, Scopurile 3PL nu includ revânzarea, 

distribuirea sau redistribuirea Tehnologiei UPS către terți. 

Expediere 3PL înseamnă pentru Clienții UPS ai Serviciilor 3PL, acele expedieri însoțite de un manifest și 

oferite (i) către UPSI (A) de Client în beneficiul Clientului UPS al Serviciilor 3PL și (B) de un furnizor al 

Clientului UPS al Serviciilor 3PL sau de clientul Clientului UPS al Serviciilor 3PL pe baza instrucțiunii 

Clientului, în ambele cazuri de mai sus, oferită către UPSI în baza Conturilor UPS alocate Clientului UPS al 

Serviciilor 3PL și (ii) către UPSI vizând livrarea către Client în beneficiul Clienților UPS ai Serviciilor 3PL. 

 

Site-uri conectate înseamnă site-urile Internet și resursele unor terți ale căror adrese URL apar pe site-urile 

Internet ale UPS sau în Tehnologia UPS. 

Informațiile primite de Dvs. în calitate de Furnizor de servicii înseamnă Informațiile pe care le-ați primit în 

calitate de Furnizor de servicii. 

Client (Clienți) UPS al (ai) Serviciilor 3PL înseamnă un client de expediere UPS care primește servicii de 

logistică terțe de la Client. 


