
 

iQOS iOpinion Forum Portal 
Termeni de utilizare România 

 
Acest iOpinion Forum este operat de Ipsos pentru și în numele Philip Morris Trading 
SRL („PMT”). PMT este înregistrată în România și are sediul social în Otopeni, Strada 
Horia, Cloșca și Crișan 83-105, Clădirea A, județul Ilfov 

Prin transmiterea detaliilor dvs. și înregistrarea în vederea utilizării acestui portal, 
sunteți de acord să vă supuneți următorilor termeni și condiții de utilizare. Înainte de a 
vă înregistra pentru utilizarea portalului, asigurați-vă că le citiți. 

1) Despre iOpinion Forum Portal: 

Acest portal este furnizat astfel încât clienții adulți PMT care participă la 
chestionarele pentru satisfacția clientului PMT pot verifica dacă există chestionare 
noi și își pot vizualiza soldul de Puncte de chestionar și le pot preschimba în 
cadouri sau alte recompense oferite. 

2) Modificări aduse termenilor și condițiilor: 

Acești Termeni și condiții intră în vigoare de la 25 iulie 2016. 

PMT își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții în orice moment, 
la latitudinea sa. Vă vom informa cu privire la orice actualizări prin iOpinion Forum 
Portal. De asemenea, vă vom informa cu privire la orice modificări prin e-mail.  

3) Înregistrarea în vederea utilizării iOpinion Forum Portal:  

Numai clienții PMT adulți, consumatori de produse din tutun, care au fost invitați 
anume pentru înregistrarea în vederea utilizării portalului și vor primi un ID de 
utilizator se pot înregistra pentru utilizarea acestui portal. Cererile de înregistrare 
în calitate de utilizator de la oricine altcineva VOR FI RESPINSE. 

Clienții adulți înregistrați vor informa imediat PMT dacă încetează să utilizeze 
produse din tutun contact@iqos.ro.    

Clienții adulți înregistrați care nu se mai califică pentru chestionare vor înceta să 
mai primească chestionare. 

 

4) Înregistrare:  

Pentru a vă înregistra trebuie să utilizați ID-ul de utilizator și parola inițială 
furnizate prin e-mail la sfârșitul primului chestionar completat.   
 
La prima înregistrare în vederea utilizării portalului, vi se va solicita să vă 
schimbați parola cu una cunoscută numai de dvs. Trebuie să utilizați o parolă de 
cel puțin 8 caractere care include cel puțin o cifră și cel puțin in caracter cu 
majusculă. Nu trebuie să scrieți această parolă nicăieri și sunteți responsabil 
pentru protecția ID-ului dvs. de utilizator și a parolei.   
 

5) Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal: 

Vom utiliza informațiile cu caracter personal pe care le furnizați atunci când vă 
înregistrați pentru utilizarea portalului în scopul acordării accesului la portalul 



iOpinion Forum și pentru a vă acorda recompensele pe care le comandați când 
utilizați Punctele de chestionar.  

Dvs. garantați că datele cu caracter personal pe care le oferiți PMT când utilizați 
portalul iOpinion Forum sunt corecte și vă angajați să le actualizați în cazul 
modificării. 

 
Pentru detaliile complete privind modul de utilizare a informațiilor dvs. cu caracter 
personal, consultați Notificarea noastră de protecție a datelor care poate fi găsită 
aici. 

6) Utilizarea modulelor cookie pentru alte caracteristici de pe calculatorul dvs. 

Dvs. înțelegeți că unele caracteristici nu vor fi optime dacă nu sunt activate 
modulele cookie pe calculatorul dvs. atunci când utilizați portalul iQOS iOpinion 
Forum. Un modul cookie reprezintă un fragment de informații stocate în browserul 
utilizatorului, adesea fiind doar un cod cu numele serverului și un șir generat de 
text și cifre unice 

7) Drepturile de proprietate și Copyright: 

Luați la cunoștință și sunteți de acord că portalul iOpinion Forum și orice software 
necesar utilizat în legătură cu portalul iOpinion Forum conțin informații sub drept 
de proprietate și confidențiale protejate de drepturile de proprietate intelectuală și 
alte legi aplicabile. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord că informațiile 
cuprinse în conținut care vi s-au prezentat prin intermediul portalului iOpinion 
Forum pot fi protejate prin drepturile de autor, mărci comerciale, mărci de service, 
brevete sau alte drepturi și legi referitoare la drepturile de proprietate. Toate 
numele produselor, indiferent dacă apar sau nu cu majuscule sau cu simbolul 
mărcii înregistrate sunt mărci comerciale ale PMT, asociaților săi, companiile 
aferente sau clienților, licențiaților sau partenerilor în participațiune sau alți 
proprietari, cu excepția cazurilor contrare.  

Utilizarea sau utilizarea greșită a acestor mărci comerciale sau a oricăror alte 
materiale, cu excepția celor permise prin prezentul, este interzisă în mod expres 
și poate reprezenta încălcarea drepturilor de copyright, legii mărcii comerciale, 
legii defăimării și calomnierii, legii protecției datelor și publicității și regulamentelor 
și statutelor de comunicare. Cu excepția celor autorizate în mod expres de PMT, 
sunteți de acord să nu modificați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribui sau crea 
lucrări conexe pe baza portalului iOpinion Forum sau a software-ului acestuia, 
integral sau parțial. 

 

8) Limitarea responsabilității. 

Acest portal iOpinion Forum este pus la dispoziție „ca atare” sau „în măsura 
disponibilității”. PMT își rezervă dreptul de a modifica, restricționa sau retrage 
acest portal iOpinion Forum în orice moment, la latitudinea sa. 

Sunteți de acord să accesați, să utilizați portalul iOpinion Forum și conținutul 
disponibil prin intermediul portalului iOpinion Forum pe propriul dvs. risc, în 
măsura deplină permisă prin lege, iar PMT nu acceptă responsabilitatea pentru 
nicio pierdere directă, indirectă sau pe cale de consecință sau daune care pot fi 
suferite în legătură cu utilizarea, implicarea sau incapacitatea de a utiliza portalul 
iOpinion Forum sau orice alte pagini web aferente Comunității, inclusiv, dar fără 

https://ga6506.customervoice360.com/uc/images/PDF/Romania/Privacy_Romania_RO.pdf


limitare la orice responsabilitate pentru pierderea venitului, datelor sau daunelor 
de orice fel.  

Orice material descărcat sau obținut de altfel prin utilizarea portalului iOpinion 
Forum este pe propria dvs. risc și veți fi unicul responsabil pentru orice daune 
aduse sistemului dvs. de operare sau pierderea datelor care rezultă din 
descărcarea sau utilizarea oricărui astfel de material. 

Nicio informație sau recomandare obținută de la sau prin intermediul portalului 
iOpinion Forum nu va reprezenta o garanție care nu este declarată în mod expres 
în acești Termeni și condiții. 

9) Jurisdicție 

Acești Termeni și condiții de utilizare vor fi guvernați de legea românească și 
jurisdicția non-excluzivă a instanțelor românești. 

 
iQOS iOpinion Forum  

Schema de recompense „Puncte de chestionar” 

 
 
Eligibilitate 
 
Toți clienții adulți PMT care s-au înregistrat în baza de date a clienților PMT și care 
apoi se califică pentru Chestionarele PMT iOpinion Forum sunt eligibili să primească 
Puncte de chestionar pentru fiecare chestionar privind satisfacția clientului eligibil pe 
care îl completează. 
 
Pentru a primi Puncte de chestionar și a fi eligibil în vederea preschimbării lor pentru 
carduri cadou sau alte recompense, trebuie să vă înregistrați în vederea utilizării 
portalului PMT iOpinion Forum utilizând ID-ul și parola inițiale furnizate la sfârșitul 
primul chestionar pe care îl completați. Atunci când vă înregistrați cu succes în 
vederea utilizării portalului, veți putea accesa Contul dvs. cu puncte de chestionar. 
 
Cine administrează Schema de recompensare cu Puncte de chestionar? 
 
Schema cu Puncte de recompensare este administrată de Ipsos pentru și în numele 
PMT. 
 
Cum funcționează Schema cu Puncte de chestionar?  
 
De fiecare dată când vă calificați pentru chestionar și completați un chestionar privind 
satisfacția iOpinion Forum, contul dvs. cu Puncte de chestionar va fi alimentat cu 
numărul de puncte declarat oferit pentru completarea acelui chestionar.  În majoritatea 
cazurilor, contul dvs. va fi alimentat la câteva minute după completarea chestionarului.  
 
Atunci când aveți suficiente puncte, le puteți utiliza pentru a selecta și comanda un 
card cadou sau altă recompensă listată în portalul iOpinion Forum. Contul dvs. va fi 
debitat imediat atunci când preschimbați punctele pentru cardul cadou selectat sau 
altă recompensă. 
 
În eventualitatea unei erori, Ipsos își rezervă dreptul de a opera modificări în contul 
dvs. de Puncte de chestionar și vă va informa prin e-mail cu privire la orice modificare 
operată.  



 
 
Cine furnizează stimulentele? 
 
Orice carduri cadou sau alte recompense oferite vor fi furnizate de Incentive Logic 
pentru și în numele Ipsos. 
 
Expirarea Punctelor 
 
Punctele nu expiră niciodată dacă vă face plăcere să primiți în continuare chestionare 
privind satisfacția clientului și comunicări de marketing de la PMT; și atâta timp cât 
programul de puncte rămâne în vigoare la latitudinea PMT. 
 
În eventualitatea în care: 

a) Vă dezabonați de la chestionarele privind satisfacția clientului sau 
comunicările de marketing; 

b) PMT închide portalul sau iOpinion Forum; 
c) PMT întrerupe programul de chestionare privind satisfacția clientului iOpinion 

Forum;  
d) Schema cu Puncte de chestionar este întreruptă din orice motiv; 
e) Nu mai puteți primi chestionare privind satisfacția clientului; 

 
Veți primi un preaviz de 30 de zile pentru a vă preschimba punctele, moment după 
care punctele rămase se vor pierde. 
 
Cu toate acestea, dacă utilizarea portalului PMT iOpinion Forum se încheie din motive 
de neconformitate cu Termenii de utilizare a acestuia, contul dvs. de puncte va fi 
închis cu efect imediat și se vor pierde toate punctele. 


