REGULAMENTUL CONCURSULUI „Micile Voci Mari” 2017

Art. 1 – Organizatorul
1.1. Organizatorul Concursului „Micile voci mari” (denumita in continuare „Concurs”) este S.C.
CINEMA CITY Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate
cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Ana Davila nr. 13, Sector 5, avand numar de inregistrare
in Registrul Comertului Bucuresti J40/16742/2006 si numar de inregistrare fiscala RO 19123195,
avand numarul de operator de date cu caracter personal 0012152 numita in continuare Organizatorul.
1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care
este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul
Participantului. Participantii, prin parinti/tutori/reprezentanti legali se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
3.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si
vor fi comunicate catre public prin publicarea site-ul www.cinemacity.ro/promotii.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Concursului
2.1. Concursul se va derula in perioada 1 iunie- 31 august 2017 si 2.2 Concursul este organizat si
desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei.
Art. 3 - Regulamentul oficial al concursului
3.2. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:


in format electronic, prin accesarea site-ului www.cinemacity.ro/promotii;



in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului Bucuresti, Str. Ana Davila nr. 13,

Sector 5
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu
domiciliul sau resedinta in Romania, care, la data inscrierii, au varsta curpinsa intre 8-16 ani;
participantii vor fi inscrisi in Concurs de catre un parinte/tutore legal.
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4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:


Copiii angajatilor companiei Cinema CITY Romania;



Copiii angajatilor oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea

si desfasurarea Concursului ;
De asemenea, copiii rudelor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori,
sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.
Art. 5 – Mecanismul desfasurarii Concursului

5.1. Conditii de participare
5.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sa fie inscris in Concurs exclusiv de catre unul dintre parinti/tutore legal,
potrivit prevederilor Art.4 de mai sus;
(3) Inscrierea online pe http://micilevocimari.cinema-city.ro se va face exclusiv in perioada 1 iunie- 31
august 2017.
(4) Parintele/tutorele legal

este reprezentantul minorului care este titularul drepturilor de autor

asupra Materialelor care sunt folosite in cadrul Concursului sau are dreptul de folosire asupra lor;
(5)

Inscrierile in Concurs nu vor trebui sa faca reclama sau publicitate unor terte parti sau

produselor si serviciilor proprii;
(6)

Materialele uploadate nu trebuie sa fie copiate, utilizate fara autorizatie. Nu vor fi luate in

considerare materialele obscene, provocatoare, cu vadit caracter sexual, ofensator, cu caracter
politic/cultural, cu caracter violent, indecente, care fac referire la activitati ilegale, discriminatorii
(religie, sex, rasa, natioanelitate, dezabilitati fizice sau de varsta) , care incalca drepturile unei terte
parti, care pun intr-o lumina nefaborabila Organizatorul, iar stabilirea caracterului adecvat in ceea ce
priveste inregistrarea in Concurs este decizia exclusiva a Organizatorului.
(7)

Materialele uploadate nu vor trebui sa se refere la consumul de bauturi alcoolice sau la

persoane care sunt sau par a fi sub varsta legala pentru consumul de astfel de bauturi in Romania si
nu vor prezenta minori in situatii periculoase, riscante sau daunatoare acestora.
(8)

Materialele uploadate in Concurs nu vor trebui sa prezinte, sa implice, sa incurajeze sau sa se

refere la agresiuni sau la un comportament nepotrivit/indecent, iresponsabil sau antisocial si nici
legate de alcool, cu scopul de a brava sau de a demonstra cutezanta.
5. 2. Drepturile de autor
(1) Prin inscrierea in Concurs a oricarui material artistic (fotografie, video, audio,versuri etc) precum si
orice alte materiale legate de Concurs, participantii prin parinte sau tutore cesioneaza Organizatorului
urmatoarele drepturi patrimoniale de autor non-exclusive la nivel international asupra materialelor
postate fara pretentii financiare/materiale:
(a) pentru a incarca, stoca materialele pe serverul Cinema City Romania sau serverele sub
Cinema City Romania, (b) a face publice materialele; (c) sub-licenta şi edita sau a modifica in alt
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mod materiale pentru orice scop, in legatura cu concursul; (d) pentru a face fluxuri digitale
disponibile şi descarcari digitale a materialelor; (e) pentru a face clipuri disponibile prin streaming
digital si pentru downloadari in scopuri de evaluare sau altele; (f) sa distribuie materiale într-un
format multiartist, digital sau altul la alegerea organizatorului catre terti din industria muzicala sau
enterteimant pt scopuri promotianale si/sau de marketing; si (g) sa poata folosi materialele in
scorpuri de publicitate, marketing intr-o modalitate care nu genereaza direct venituri, in orice tip de
mediu
5.3.

Mecanismul Concursului

(1) Pentru a se inscrie in Concurs, parintele/tutorele legal, cu varsta peste 18 ani, al unui
participant trebuie:


sa acceseze site-ul http://micilevocimari.cinema-city.ro/ in perioada 1 iunie-31 august
2017;



sa acceseze butonul „Participa la concurs – Micile voci mari”;



sa bifeze cele doua casute: acord regulament si cedarea drepturilor de autor asupra
inregistrar, dupa ce in prealabil se citesc „termenii si conditiile aplicatiei „Micile Voci Mari”



sa inregistreze vocea copilului conform indicatiilor primite pe site si acordul optional, pentru
utilizarea datelor personale in scopuri de marketing;



sa selecteze filmul pentru care doreste sa dubleze vocea;



sa apese butonul „Inregistreaza dublaj” si sa inregistreze vocea copilului participant;



sa apese butonul „Trimite dublajul” pentru incarcarea inregistrarii pe site; sau sa apese
inregistrareaza din nou, in cazul in care inregistrarea anterioara nuo considerati buna;



sa completeze formularul Concursului cu urmatoarele date (nume parintelui/tutorelui legal,
telefon, adresa de e-mail, numele copilului, nume utilizator copil, varsta copilului),

Fiecare participant prin parinte/tutore garanteaza ca toate drepturile patrimoniale de autor asupra
datelor furnizate, inclusiv inregistrarea postata, sunt detinute 100% de catre participantul
reprezentat de parinte/tutore si ca acesta este autorizat sa le utilizeze in acest scop si aceste
materiale nu incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti. Toate inregistrarile
devin proprietatea Organizatorului si vor putea fi folosite in scop publicitar.

(2) Un participant reprezentat de parinte/turore se poate inscrie de maxim 4 ori

in cadrul

Concursului, dar cu inregistrari diferite, chiar si pentru acelasi clip/personaj.

(3) Fiecare participant va primi pe adresa de email cu care s-a inscris un email prin care este
anuntat ca a fost inscris in concurs si un email prin care este anuntat ca este sau nu o inscriere
valida.

5.4. Desemnarea si validarea castigatorilor
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Desemnarea castigatorilor premiilor oferite prin jurizare
1. Dupa terminarea perioadei de inscriere in concurs, Organizatorul va juriza in perioada 1-4
septembrie 2017

toate inregistrarile primite in perioada de inscriere

si va selecta 20 de

participanti.
2. In perioada 5-6 septembrie 2017, dintre cei 20 de participanti selectati , juriul va desemna cei
10 semifinalisti, 5 semifinalisti pentru un rol feminin si 5 semifinalisti pentru un rol masculin.
Dupa desemnarea semifinalistilor, Organizatorul va proceda la validarea acestora:
(1)

Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de

mai sus;
(2)

Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 5.3 de mai sus;

(3)

Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 5.1 si 5.2 de mai sus;

(4)

Organizatorul va contacta in termen de 3 zile lucratoare parintii sau tutorii legali ai

semifinalistii in vederea anuntarii si comunicarii informatiilor legate de desfasurarea selectiei in
ziua de 7 septembrie 2017 , ora si adresa studioului.
3. In cazul in care acestia nu pot fi contactati, din motive independente de Organizator sau nu trimit
actele necesare cerute de Organizator vor fi descalificati, urmand sa se contacteze urmatoarea
persoana din lista semifinalistilor.
4. Toti cei care nu au respectat conditiile regulamentului vor fi descalificati. Toti semifinalisti validati
vor participa la o inregistrare de dublaj profesional. In data de 7 septembrie 2017 cei 10
semifinalisti selectati in urma jurizarii vor participa la proba finala pentru alegerea celor 2 mari
castigatori, proba constand in inregistrarea unor dublaje profesionale la studioul care dubleaza
oficial productia in care sunt oferite rolurile de dublaj ca premiu cel mare. De asemenea, ulterior
problelor de dublaj profesional, dintre cei 10 semifinalisti si in urma inregistrarilor de dublaj
profesionale la studioul care dubleaza oficial productia in care sunt oferite rolurile de dublaj ca
premiul cel mare, reprezentantii Cinema City, impreuna cu regizorul de dublaj al filmului si
reprezentanti ai distribuitorului filmului vor desemna cei doi castigatori ai rolurilor de dublaj: 1 fata
si 1 baiat impreuna cu 2 rezerve (1 fata si 1 baiat).
5. In cazul in care un participant reprezentat de parinte/turore nu poate participa la inregistrarea in
studio, din motive independente de Organizator acesta va fi descalificat. In incinta studioului
minorii vor trebui supravegheati in permanenta de partintii/tuturori legali ce ii insotesc. Ca proba
pentru jurizarea finala, participantilor li se va cere sa dubleze diverse roluri.

6. Juriul va fi alcatuit din reprezentanti ai Organizatorului, impreuna cu regizorul de dublaj al
filmului My Little Pony: Filmul si reprezentanti ai Vertical Romania, distribuitorul filmului My Little
Pony: Filmul.
7. Organizatorul nu va suporta cheltuielile necesare deplasarilor la studioul unde se va desfasura
selectia finala. Cheltuielile de deplasare pana la studio si retur vor reveni in totalitate participantilor
la campanie.
8. Anuntarea castigatorilor se va realiza pe pagina www.cinemacity.ro/promotii in termen de 15 zile
calendaristice de data incheierii procesului de desemnare a castigatorilor.
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5.5. Premiile
In cadrul acestui Concurs premiile oferite sunt

1. MARILE PREMII: 2 premii constand in oportunitatea de a dubla personaje in productia My
Little Pony: Filmul. Premiul acesta se va oferi in baza criteriilor prezentate mai sus in
regulament.

Valoarea bruta a unui premiu este de 119 lei, TVA si impozit inclus si valoarea neta a unui
premiu este de 100 de lei. Valoarea totala bruta a premiilor este de 238 lei, TVA si impozit
inclus si valoarea totala neta a premiilor este de 200 de lei.

2. PREMIILE DE INREGISTRARE IN APLICATIE: 1500 premii instant la inscrierea in aplicatie
constand in figurine ponei oferite de Hasbro in valoare total de 38.178 lei.
Premiile se ofera primilor 1500 de inscrisi care indeplinesc Termenii si Conditiile aplicatiei,
a caror inregistrare in concurs este mai intai validata.

Premiile vor putea fi ridicate din cinematograful selectat in aplicatie, incepand cu 10
septembrie, dupa incheierea campaniei.
In plus, parteneurl va mai oferi inca 38 de premii in valoare totala de 2.360 lei.
3. PREMIU PRIN TRAGERE LA SORTI, IN BAZA INSCRIERII IN APLICATIE:
1 excursie Green Villlage Resort 4* Sfantu Gheorghe, Tulcea oferita de Tui Travel Center
in valoare de 4.500 lei.
Pachetul include:
4 adulti + 2 copii
Cazare 5 nopti in apartament matrimonial, zona 1
Transfer cu barca Murighiol – Sfantu Gheorghe – Murighiol
Demipensiune (mic dejun si cina)
PerioadaȘ septembrie 2017/mai 2018, in limita scocului disponibil
Toti particiipantii in aplicatie vor fi inscrisi automat la tragerea la sorti organizata prin
random.org.
Pentru a fi considerat participant in aplicatie trebuie sa indepliniti Termenii si conditiile
aplicatiei si sa aveti o inregistrare validata in concurs.

Printr-o declaratie-acord data in scris, Participantul reprezentat de parinte/tutore, va ceda şi
autoriza în mod exclusiv către Organizator drepturile patrimoniale şi conexe dreptului de autor
asupra prestatiei realizate – dublarii – pe toate teritoriile lumii si pentru perioada maxima permisa
de lege. Prin drepturi patrimoniale şi conexe cedate înţeleg: fixarea prestatiei; dreptul de a distribui
prestatia, prin orice mijloc şi în orice condiţii; reproducerea integrala sau partiala a prestatiei fixate.
Prin drepturi patrimoniale şi conexe autorizate se înţelege: difuzarea prestatiei fixate prin vânzare,
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închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit;
prezentarea într-un loc public sau comunicarea publica a prestatiei fixate ori nefixate pe un suport
sau prin intermediul mijloacelor media ooh; dreptul de a reproduce prestatia, sub orice formă şi în
orice condiţii; dreptul de a comunica prestatia către public, prin orice mijloc şi în orice condiţii;
dreptul de a realiza opere derivate; dreptul de a transforma prestatia; alte drepturi derivate sau
conexe celor menţionate anterior. Declaraţiile, cesiunile si autorizările date de catre fiecare
Participant reprezentat de parinte/tutore/reprezentant legal se vor acorda cu titlu gratuit. Fiecare
participant reprezentat de parinte/tutore/reprezentant legal va declara ca nu va avea nicio pretenţie
de nicio natură cu privire la prezentele declaraţii date și cu privire la cesiunile menționate în
prezentul inscris.

Art. 6 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile
acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77-78 din Codul Fiscal
aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de
orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Art 7 – Limitarea raspunderii

7.1. Inregistrarile vor fi considerate nule daca sunt in totalitate sau partial incomplete, deteriorate,
neregulate, modificate, contrafacute, produse in eroare, forjate, mecanic reproduse sau obtinute prin
furt/frauda.
Participantii nu pot introduce pe pagina de concurs un continut care nu poate fi folosit in scop
publicitar sau ar putea incalca orice lege, dreptul unei terte peroane, ar fi contrar eticii sau ar putea
aduce prejudicii imaginii organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice inregistrare
sau de a nu accepta un participant in concurs in cazul in care acesta nu respecta regulamentul sau ar
aduce prejudicii organizatorului.
7.2.

Organizatorul nu este responsabil pentru orice problema sau dificultati tehnice legata de

participarea la Concurs, sau pentru orice dauna asociata cu participarea la aceasta.
7.3. Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu
in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu
aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
7.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.

inscrierea online pe un alt site decat www.cinemacity.ro/promotii

prin intermediul aplicatiei

concurs ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
2.

uploadari-le online trimise in afara perioadei concursului mentionate mai sus;

3.

Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii
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4.

Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage

raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu
are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator,
imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;
5.

Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila sau a providerului de internet

6.

Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea

sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de
catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
7.

Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile

recomandate: Google Chrome ultima versiune pentru Android (V.45), Microsoft Edge ultima versiune
(v.12). Browsere de internet: Mozilla Firefox ultima versiune (V.40), Opera ultima versiune (v. 31). Nu
sunt suportate urmatoarele sisteme de operare: Safari, Microsoft Explorer, iOS Safari, Opera Mini.
8.

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial

sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara
controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: fraudelor de orice fel, informatiilor eronate, incomplete, transmise
cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor
paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora,
de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a
echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a
e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau
de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de
probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma
participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de
legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de
autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile
obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora
si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor,
precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea
competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile
competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la
adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate
datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
Art. 8 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
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Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii prin parinte/tutore/reprezentant legal declara
ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter
personal sa intre in baza de date a S.C. Cinema City Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de
acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: desemnarea castigatorilor Concursului,
indeplinirea obligatiilor fiscale.
Cinema city Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 0012152 la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa
nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.1 Prin inscrierea la acest Concurs, participantii reprezentati prin parinti/tutori/reprezentanti legali
sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor
castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor
personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la
Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele
drepturi:
a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu
privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte
informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine
de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau
inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei
operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de
marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul
de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in
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privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin
mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta
profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte
decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv
pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei
pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii
de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
10.2 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi,
participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Str. Ana Davila nr.
13, Sector 5, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind
protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii
acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de
date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de
date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment
ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.

Art. 10 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest
lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei
persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea
oricaror reclamatii legate de aceasta.
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Art. 11 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul
Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
Art. 12 - Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
organizarea si desfasurarea Concursului.
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