
 

 
 
 

 

Classified as General 

Reguli Bet Share  

 

1. Reguli generale 

1.1 Titularul de cont poate decide ce elemente să folosească pentru a personaliza un cupon de pariere. 
Titularul de cont este de acord și garantează că elementele care includ, fără a se limita însă la acestea, 
fundaluri, text, nume de utilizator, teme, imagini, simboluri, pictograme, fonturi, emoticoane nu vor: 

a. menționa, afișa, portretiza sau ilustra vizibil persoane sub vârsta de 18 ani; 
b. fi defăimătoare, pornografice, ilicite, dăunătoare, amenințătoare, obscene, hărțuitoare, sau 

discutabile sau discriminatoare, violente, cu conotații politice sau controversate din punct de 
vedere rasial, etnic; 

c. încălca sau nerespecta drepturile oricărei entități care face parte din grupul de companii ale 
Kindred Group plc (“Kindred Group”) (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de proprietate 
intelectuală); 

d. încălca sau nerespecta drepturile oricărei parte terță (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de 
proprietate intelectuală); 

1.2 Prin distribuirea unui cupon de pariere pe o platformă de social media, Titularul de cont este de 
acord și garantează că:  

a. va respecta toate legile și reglementările aplicabile; 
b. va respecta toate regulile aplicabile și termenii și condițiile platformei de social media;  
c. nu s-a auto-exclus de pe platforma Kindred Group și nu este inclus în niciun registru sau bază 

de date de jucători excluși; 
d. nu este un jucător (semi) profesionist; 
e. nu este un contractant, agent sau afiliat al Kindred Group; 
f. nu va distribui, posta sau afișa în orice alt mod cuponul de pariere pe platforme care se 

focusează (în mod predominant), oferă servicii, vizează sau are în vedere minori; 
g. nu va distribui cuponul de pariere în scopuri comerciale; 
h. nu va împărtăși nicio informație personală pe cuponul de pariere distribuit sau afișat, inclusiv 

(dar fără a se limita) numărul de cont sau detalii cu privire la plăți; 
i. nu va distribui, posta și nu va face public în niciun alt mod cuponul de pariere pe platforme 

folosite de către sau dedicate jucătorilor (semi) profesioniști sau platforme pe care sunt oferite 
sau se discută sfaturi/strategii/trucuri pentru jocurile de noroc; 

j. nu va încuraja sau promova jocurile de noroc către participanții unei platforme de social media 
și nu va stimula în niciun alt mod respectivii participanți pentru a începe, continua sau extinde 
activitățile de jocuri de noroc; 

k. nu va distribui, posta și nu va face public în niciun alt mod cuponul de pariere pe platforme care 
încalcă orice lege (locală), decret, reglementare, regulă, directivă sau unde natura sau 
conținutul platformei este considerat ilicit, fie ca rezultat sau independent de utilizarea 
instrumentului Bet Share. 

1.3 Titularul de cont nu va interveni asupra, modifica sau altera vizual cuponul de pariere astfel încât 
cuponul de pariere nu mai afișează (cu acuratețe) sau nu mai prezintă cotele sau pariurile cuponului. 

1.4 Kindred Group își rezervă dreptul, în absolut orice moment, de a dezactiva instrumentul Bet Share, 
de a suspenda sau bloca contul Titularului de cont dacă acesta încalcă regulile Bet Share.  
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2. Proprietate intelectuală 

2.1 Toate materialele disponibile în legătură cu sau rezultând din instrumental Bet Share sunt și vor 
rămâne proprietatea (exclusivă) a Kindred Group sau a oricăror dintre licențiații săi. Cu excepția celor 
menționate în mod expres în Regulile Bet Share, utilizarea Bet Share nu va constiui nicio licență, 
atribuire, transfer sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală (fie înregistrat sau neînregistrat), 
inclusiv, fără a se limita la, brevete, mărci înregistrate, mărci de servicii, designuri înregistrate, drepturi 
de autor, drepturi asupra bazelor de date, drepturi asupra designului, invenții și Informații Confidențiale. 

2.2 Prin utilizarea instrumentului Bet Share, Titularul de cont își exprimă prin prezenta acordul și declară 
transferul absolut și irevocabil către Kindred Group plc (unde este relevant prin transferul prezent al 
drepturilor viitoare) cu titlu complet garantat de bună credință și alte drepturi de proprietate intelectuală 
și alte drepturi similare, incluse în și rezultând din utilizarea instrumentului Bet Share, pentru întreaga 
perioadă sau perioade de protecție conferite de lege, inclusiv toate reînnoirile și extinderile acestei 
perioade). Dacă în conformitate cu legea, orice drepturi de acest tip nu pot fi transferate către Kindred 
Group plc, Titularul de cont renunță prin prezenta la dreptul de a exercita orice drepturi de acest tip care 
sunt are netransmisibile, inclusive orice drepturi de morale de autor. 

2.3 Prin utilizarea instrumentului Bet Share, Titularul de cont este de acord și garantează că va aduce 
imediat în atenția Kindred Group orice utilizare necorespunzătoare sau incorectă a mărcilor înregistrate 
Kindred Group, embleme, design, sau alte drepturi similar, intelectuale, industrial sau de proprietate 
comercială.  

 

3. Exonerare 

3.1 Titularul de cont exonerează și garantează Kindred Group împotriva tuturor costurilor, cheltuielilor, 
obligațiilor și daunelor de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi produse direct sau indirect, 
pierderi de profit, pierderea reputației și a dobânzii, penalități și costuri legale (calculate pe baza 
exonerării ) și orice alte costuri sau cheltuieli profesionale) suferite sau generate de către Kindred Group, 
care pot apărea ca urmare a acțiunilor următoare: 

a. orice pretenție adusă împotriva Kindred Group pentru încălcarea sau suspectarea încălcării 
proprietății intelectuale a unui terț, care poate apărea ca urmare directă sau în legătură cu utilizarea 
instrumentului Bet Share; și  

b. orice pretenție sau litigiu a unui terț, care se basează pe, rezultă din sau în legătură cu utilizarea 
instrumentului Bet Share de către titularul de cont (inclusiv, dar fără a se limita la, daunele pretinse 
de platformele de social media sau utilizatorii lor). 

 

4. Răspundere 

4.1 În măsura permisă de lege, Kindred Group nu va fi răspunzător, în legătură cu sau ca rezultat al 
utilizării instrumentului Bet Share de către titularul de cont, pentru nicio pierdere de venituri sau profit 
actuale sau anticipate, pentru nicio pierdere sau prejudiciu (special, indirect sau produs) de orice fel, 
produs sau cauzat prin delict (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altfel. 

 


