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Notificări DMCA 

Conform Titlului 17 din Codul Statelor Unite, Secțiunea 512(c)(2), notificările privind încălcarea 
drepturilor de autor trebuie trimise Agentului Desemnat al Furnizorului de Servicii. 

Notificarea trebuie trimisă următorului Agent Desemnat: Furnizor de Servicii: The Walt Disney 
Company 

Numele Agentului Desemnat pentru a primi notificări privind încălcarea drepturilor de autor: 
TWDC Designated Agent 

Adresa completă a Agentului Desemnat către care trebuie trimisă notificarea: 500 South Buena 
Vista Street, Burbank, California 91521, USA 

Numărul de telefon al Agentului Desemnat: +1 818-560-1000 

Numărul de fax al Agentului Desemnat: +1 818-560-4299 

Adresa de email a Agentului Desemnat: designated.agent@dig.twdc.com 

Pentru a avea valoare legală, notificarea trebuie să fie o comunicare scrisă cuprinzând 
următoarele: 

1. O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele
proprietarului unui drept exclusiv despre care se pretinde a fi încălcat;

2. Identificarea operei protejate de drepturi de autor despre care se pretinde că au fost
încălcate, sau, dacă mai multe opere protejate de drepturi de autor de pe un singur site
internet sunt subiectul unei singure notificări, o listă reprezentativă a acestor opere de pe
acel site;

3. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile sau că este
subiectul încălcării acestor drepturi și care trebuie să fie înlăturat sau la care trebuie
blocat accesul, și informații care să fie în mod rezonabil suficiente pentru a ne permite să
localizăm materialul;

4. Informații care să fie în mod rezonabil suficiente pentru a ne permite să contactăm partea
reclamantă, de exemplu adresa, numărul de telefon și, dacă există, o adresă de e-mail la
care partea reclamantă să poate fi contactată;

5. O declarație din care să reiasă că partea reclamantă are cu bună credință convingerea că
folosirea materialului în maniera care face obiectul reclamației nu este autorizată de
proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege; și
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6. O declarație din care să reiasă că informațiile din notificare sunt exacte și, sub 
ameninţarea pedepsei pentru sperjur, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în 
numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se pretinde a fi încălcat. 

  

Este posibil ca noi să vă anunţăm că am înlăturat sau blocat accesul la un anumit material printr-
o notificare generală prin orice Serviciu Disney, mesaj electronic către adresa de email a unui 
utilizator din baza noastră de date sau printr-o comunicare scrisă trimisă prin poștă (scrisoare 
recomandată) la adresa dvs. de domiciliu din baza noastră de date. Dacă primiți o asemenea 
notificare, dvs. puteți furniza o contra-notificare în scris către agentul desemnat, care să includă 
informațiile de mai jos. Pentru a avea valoare legală, contra-notificarea trebuie să fie o 
comunicare scrisă cuprinzând următoarele: 

1. Semnătura dvs. fizică sau electronică; 
2. Identificarea materialului care a fost înlăturat sau la care accesul a fost blocat și adresa la 

care materialul apărea înainte de a fi înlăturat sau înainte ca accesul la acesta să fie 
blocat; 

3. O declarație, sub ameninţarea pedepsei pentru sperjur, din care să reiasă că aveți cu bună 
credință convingerea că materialul a fost înlăturat sau blocat ca urmare a unei greșeli sau 
a unei identificări greșite a materialului de înlăturat sau blocat; și 

4. Numele dvs., adresa fizică și numărul de telefon și o declarație din care să reiasă 
consimțământul dvs. referitor la acceptarea jurisdicţiei unui Tribunal Federal Regional 
din SUA asupra circumscripției judiciare în care se găsește domiciliul dvs., sau, dacă 
domiciliul dvs. se află în afara Statelor Unite, referitor la acceptarea jurisdicţiei oricărei 
unităţi judiciare în care se poate afla Disney Interactive, și că acceptați notificarea actelor 
de procedură prin persoana care a furnizat notificarea privind materialul despre care se 
pretinde că încalcă drepturile, sau printr-un agent al acestei persoane. 
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