REGULAMENT CONCURS - “Vedere din vacanță”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.
Organizatorul concursului este societatea Societatea ANTENA 3 S.A.,cu sediul social
în Bucureşti, blvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, sector 2, cladirea 14, parter, inmatriculata la
Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/16641/2003, cod fiscal RO1597159, legal reprezentata
de dl. Mihai Gidea, având funcţia de Director General

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul “Vedere din vacanță” se desfasoara in perioada 1 august – 31 august
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara
rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si
complete toate datele furnizate de participanti.
La acest concurs poate participa orice persoană fizcă rezidentă în România (aceasta înseamnă
că pot participa atât cetăţeni români cât şi străini), posesoare a unei carti de identitate valide, cu
care isi poate dovedi ulterior identitatea..
Angajaţii Organizatorului şi membrii familiilor, rudele si afinii lor până la gradul IV inclusiv
precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect sunt ineligibili să se înscrie si sa
participe la campania publicitara, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.
Participarea la concursul “Vedere din vacanță” implica acceptarea ca numele, fotografiile si
materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite in scop
publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor.
Fara a aduce atingere celor de mai sus, prin participarea la concursul “Vedere din vacanță”
participantii autorizeaza Organizatorul, afiliatii sai si/sau persoanele desemnate de acestia sa
utilizeze fotografiile/ materialele audiovizuale trimise pentru concurs in orice maniera, in orice
teritoriu si pe perioada maxima permisa de legea aplicabila. Pentru evitarea oricarui dubiu,
utilizarea va include reproducere, radiodifuzare, comunicare publica, sau orice alta modalitate
de exploatare prevazuta la art. 13 si art 106 din Legea 8/1996, privind dreptul de autor si
drepturile conexe.
De asemenea participantii garanteaza ca detin toate drepturile necesare autorizarii conform
paragrafului precedent si ca utilizarea fotografiilor in orice maniera descrisa mai sus nu incalca
drepturile unei terte persoane, incluzand, dar nelimitat la drepturi de proprietate intelectuala,
dreptul la viata privata si dreptul la propria imagine. Antena3 S.A. nu își asumă
responsabilitatea pentru autenticitatea materialelor trimise.

MECANISMUL DE CONCURS
Participantii la concurs vor avea posibilitatea sa incarce fotografiile/filmarile realizate in
vacanta pe site-ul www.antena3.ro/vedere-din-vacanta folosind formularul de înscriere
disponibil pe secțiunea respectivă.
Participanții la concurs vor trebui să completeze cu corectitudine datele personale: nume,
prenume, număr de telefon, adresa de email. Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu
mai multe materiale, însă doar unul singur poate fi premiat.
Materialele încărcate vor fi supuse moderării, iar ele trebuie să respecte tema enunțată. În caz,
contrar, ele vor fi descalificate. În cazul fișierelor video, Antena 3 își rezervă dreptul de a le
urca pe canalul oficial de Youtube (www.youtube.com/antena3ro) pentru a asigura funcționarea
acestora fără restricții tehnologice. La finalul concursului, materialele încărcate pe Youtube vor
fi șterse.
Materialele incarcate vor fi analizate de un juriu specializat format din trei jurnaliști antena3 și
antena3.ro desemnați de organizator, iar premiul publicului va fi stabilit prin vot pe site.
Juriul va desemna, la data de 5 septembrie un castigator si doua rezerve, (pentru fiecare premiu)
in cazul in care castigatorul nu-si revendica premiul sau nu poate intra in posesia lui.
Materialele castigatoare si numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a
Organizatorului precum si pe site-ul www.antena3.ro, in cel mult două zile de la data
desemnarii câștigătorii fiind de asemenea notificați prin e-mail.
Castigatorul desemnat va avea la dispozitie 48 ore pentru a-si revendica premiul, comunicand
Organizatorului urmatoarele informatii:
‐ Nume, prenume, CNP
‐ Numar de telefon de contact
‐ Adesa valida de email
In cazul in care castigatorul nu-si revendica premiul in conditiile de mai sus, premiul se
va acorda uneia dintre rezerve, in ordinea tragerii la sorti, in aceleasi conditii
Intrarea in posesia premiului se va face pe baza cartii de identitate, a carei copie va fi
furnizata Organizatorului

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor
acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau
administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet, site-uri (inclusiv Facebook) etc.

PREMIILE CONCURSULUI.
Premiul 1 : O excursie în Chania, insula Creta, cazare 7 nopți hotel 4 stele, transport avion
charter, demipensiune, transfer aeroport-hotel, oferit de Paralela 45
Premiul 2 : Un Smartphone Evolio M5 Pro, Dual SIM, 5" IPS, în valoare de circa 300 de lei,
oferit de Evolio,
Premiul 3: Un Smartwatch E-ink Evolio X-fit, în valoare de circa 140 de lei, oferit de Evolio
Premiul publicului: Drona iFly Range, în valoare de circa 230 de lei, oferită de Evolio

TAXE SI IMPOZITE
Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar impozitul va
fi in sarcina Organizatorului
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate
sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.
OBSERVATII
Participantii la concursul Vedere din vacanță se obliga sa respecte prezentul regulament . În
cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de
publicare a numelui si respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si
prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor
acestora,
cum
ar
fi:
distribuitori
de
energie
electrica,
internet
etc.
Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti furnizeaza datele
personale
(nume,
prenume,
CNP,
telefon
si
adresa
de
e-mail)
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate
premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfirsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.
Prezentul regulament de participare la concursul Vedere din vacanță este disponibil gratuit
oricarui solicitant la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A,
sector 2, Cladire 14, Parter si pe website-ul […].
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Participantii au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale
prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale.

Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa societatea Antena 3
S.A.. Prin participarea la aceasta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor
personale sa fie folosite de catre societatea Antena 3 S.A. pentru activitatile viitoare de
marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Societatea Antena 3 S.A. este operator
de date cu caracter personal sub numarul […] Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, modificată şi completată, Societatea Antena 3 S.A. are obligaţia de a administra
în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de
participanti.
(1)Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul sa fie informate
asupra urmatoarelor :
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile
în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere,
tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date :
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care
privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii
sau
categoriile
de
destinatari
carora
le
sunt
dezvaluite
datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a
oricarei
informatii
disponibile
cu
privire
la
originea
datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice
prelucrare
automata
a
datelor
care
vizeaza
persoana
respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie,
precum
si
conditiile
în
care
pot
fi
exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu
caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se
adresa
instantei
pentru
atacarea
deciziilor
operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita
în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile
sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un
serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai
sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor :

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este
conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate
conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un
efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în
forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa
îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu
de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum
si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea
eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa
fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie :
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime
legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata
prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o
justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele
operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o
cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste
ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau
printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul,
numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a
solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala
(electronica)
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în 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 competenta profesionala,
credibilitatea,
comportamentul
sau
ori
alte
asemenea
aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ,

daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile
prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de
natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de
încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau
ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze
apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului
legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere,
persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate
de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal,
efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta
competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea
de
chemare
în
judecata
este
scutita
de
taxa
de
timbru.
Organizator,
ANTENA 3 S.A.

