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Regulamentul  Concursului cu premii “MADE IN ROMANIA” 

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL 

OFICIAL 

Organizatorul concursului “MADE IN ROMANIA” este societatea MALAGROW 

ROMANIA  cu sediul in Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 9, Cam. 5C, Oradea, Jud. Bihor,   

Cod fiscal 11507941213, denumit in continuare ”Organizatorul”. 

Participantii la  concurs sunt obligati sa respecte Termenii si conditiile din prezentul 

Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor 

mentionate mai jos. 

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut 

public conform legislatiei aplicabile din Romania pe pagina alocata concursului de pe 

https://malagrow.ro/made-in-romania/, in sectiunea dedicata formularului de inscriere. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in totalitate sau in parte prezentul regulament, 

precum si de a decide in orice moment anularea,  incetarea  sau modificarea concursului, orice 

modificare sau decizie de incetare intrand in vigoare dupa aducerea acesteia la cunostinta 

publicului, in aceeasi maniera in care s-a facut si informarea inititala, prin afisare pe pagina de 

Facebook a Organizatorului.  

SECŢIUNEA 2. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul www.facebook.com 

pe pagina de facebook oficiala a Organizatorului 

https://www.facebook.com/malagrowromania/ 

Concursul se va desfasura in perioada  3 martie – 15 octombrie 2021, ora 23:59, interval 

calendaristic denumit in continuare „Perioada de desfasurare”. 

Orice inscriere efectuata dupa stabilita ca termen limita al concursului , nu va fi luata in calcul, 

cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional 

la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin afisare pe  pagina de facebook. 

SECŢIUNEA 3 CONDITII DE PARTICIPARE  

La concurs pot participa horticultori sau cultivatori de plante ornamentale persoane fizice 

si persoane juridice, indiferent de forma de organizare a acestora, de nationalitate romana, 

care au pus deja în practică soluții sau metode inovatoare, care depășesc condițiile de producție 

românești, în activitățile lor sau intr-o parte semnificativă a acesteia și sunt capabili să prezinte 

rezultatele acestor solutii, care au domiciliul si/sau resedinta/ sediul social/sediul profesional 

in Romania (denumite in continuare "Participanti"), care respecta conditiile prezentului 

regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament.  

Participatii persoana fizice pot participa doar cu conditia implinirii varstei de 18 ani la data 

inceperii concursului, informatii care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate valabil 

(carte de identitate/pasaport).  

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara 

oricarei constrangeri,  a prevederilor prezentului regulament fara a fi necesara alta procedura 

sau declartie in acest sens. Participand la concurs, participantul isi manifesta acordul pentru 

publicarea numelui  sau pe pagina de Facebook a Organizatorului 

https://www.facebook.com/malagrowromania/;  
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Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare. 

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate, marketing , promovare  

si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.  

Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile 

impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs sau de atribuirea a oricarui premiu 

pus in joc  este anulat automat in situatia in care o persoana particianta  furnizeaza date sau 

informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale, sau daca 

modifica raspunsul formulat.  

 

SECŢIUNEA 4 MECANISMUL CONCURSULUI. INSCRIEREA. PROCESUL DE 

SELECTIE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca obligatoriu 

urmatoarele conditii cumulativ: 

1.sa desfasoare activitate in domeniul horticulturii si/sau a cultivarii plantelor ornamentale, 

2. participantul persoana fizica trebuie sa aiba 18 ani impliniti la data inscrierii in concurs,  

3. participantii sa aiba domiciliul/resedinta, sediul social/ profesional in Romania, iar 

persoanele fizice sa detina un act de identitate valabil,  

4. sa detina un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume 

reale, iar in caz de castig va furniza datele de contact pentru livararea premiului   

Participarea la Concurs se realizeaza prin vizitarea paginii https://malagrow.ro/made-in-

romania/  

Inscrierea propriu zisa se face astfel: 

- Participantul va proceda la Completarea formularului de participare accesibil la adresa 

_____________________________, prin indicarea urmatoarelor date: 

a) Persoanele fizice vor indica numele si prenumele, data si locul nasterii, CNP si adresa 

domiciliului/resedintei. 

b) Persoanele juridice vor indica adresa sediului social, Codul fiscal si numele si calitatea 

reprezentantului legal. 

- Participantul alaturi de Formularul de participare completat va transmite fotografii 

corespunzatoare obiectului Concursului, in vederea  prezentarii solutiilor inovatoare 

implementate (de exemplu, plantații, irigații, plante, fotografii ale culturilor etc.). 

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la 

concurs a fost in oricefel fraudata ( de ex: cont fals, fotografii modificate, plagiere, formular 

completat cu date false, etc.) sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe 

site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti 

participanti,  ori de a le  retrage acestor participanti atat premiile obtinute ca rezultat al 

activitatii lor cat si dreptul de participare  si/sau sa restrictioneze participarea la prezentul  

Concurs sau la alte organizate de acesta.  

In cazul in care vor fi mai multe inscrieri ale aceluiasi participant va fi luat in considerare doar 

prima inscirere la concurs.  

https://malagrow.ro/made-in-romania/
https://malagrow.ro/made-in-romania/
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Concursul se axeaza cu precadere pe metodele inovatoare de cultivare, care pot include o serie 

de condiții, în special utilizarea pesticidelor, biostimulatorilor, irigațiilor, fiziologiei solului sau 

soluțiilor de digitalizare. Cu toate acestea, politica logistică, de afaceri sau o metodă de 

marketing nu va putea fi considerată relevantă pentru in cadrul acestui Concurs. 

Selectia castigatorilor se va efectua de catre o comisie formata din 3 membrii (persoane cu 

cunostinte de specialitate in domeniul Horticulturii si a cultivarii plantelor ornamentale). 

Odata cu desemnarea castigatorilor comisia va elabora o scurtă justificare a deciziei sale. 

Evaluarea inscrierilor care nu au fost premiate și decizia aferentă nu trebuie să fie justificate de 

comisie acestia neputand fi trasi la raspundere in acest sens. 

Decizia comisiei va fi acceptată de participant fără rezerve si obiectiuni, acesta neavand dreptul 

de a contesta rezultatele Concursului. Prin inscrierea la prezentul concurs, Participantii renunță 

în mod expres la dreptul de a iniția oricefel de proceduri judiciare sau extrajudiciare împotriva 

Organizatorului sau Comisiei și se angajează să se abțină de la a face  oricefel de declarații care 

pot afecta negativ Concursul, societatile implicate in organizarea acesteia sau Comisia de 

validare. 

Comisia poate exclude participanti din competiție dacă consideră că in legatura cu acestia 

există sau au existat anterior inceperii pezentului Concurs, circumstanțe juridice, etice sau 

morale care pot afecta negativ evaluarea inscrierii Participantului. In aceste circumstante se 

includ, dar fara a se limita la: restanțele fiscale, abateri penale sau contraventii, discriminări 

rasiale, de gen sau de altă natură, discursuri de ură, comportament imoral, scandalos, care ar 

genera îngrijorări fondate cu privire la persoana Participantului.  

 

Validarea castigatorilor se face de catre reprezentantii Organizatorului prin verificarea 

indeplinirii conditiilor prevazute in prezenta sectiune. In cazul in care un participant nu poate 

fi validat se trece la urmatorul participant elegibil care va fi declarat castigator.   

In termen de maxim ___ zile lucratoare de la finalul concursului se vor anunta castigatorii pe 

pagina alocata concursului de pe Facebook https://www.facebook.com/malagrowromania/ si 

printr-un comentariu la postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook. 

SECŢIUNEA 5 PREMIILE 

In cadrul acestui concurs  se vor acorda un numar limitat de ________ premii,  care vor consta 

in. Premiile se acorda direct,  fara tragere la sorti , participantilor care raspund corect la 

intrebarea concursului postata pe pagina de facebook a organizatorului in timpul stabilit.    

Castigatorii trebuie sa urmareasca rezultatele extragerii si sa-si revendice premiul in maxim 5 

zile prin comunicarea datelor personale de livrare  catre Organizator. 

Refuzul de a transmite aceste date si/sau de a primi premiul in termenul specificat conduce la 

pierderea dreptului castigatorului la premiu. 

Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat si nici alte premii decat cele 

mentionate in anuntul postat pe pagina de facebook . Orice solicitare din partea castigatorilor 

pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa.  

Mesajul trebuie sa contina: numele si prenumele castigatorului, adresa de livrare a premiului 

castigat, un numar de telefon de contact, o adresa de e-mail valida .  
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- Organizatorul va confirma validarea castigatorilor prin: prin afisare pe facebook, e-mail si/sau 

telefonic catre participantul selectat a fi castigator, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare 

de la data transmiterii informatiilor de contact de catre acesta. 

- Daca in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea numelui de identificare ale 

potentialului castigator pe pagina https://www.facebook.com/bebetei nu a fost validat 

castigatorul (nu a trimis datele necesare validarii in termenul specificat si/sau nu a indeplinit 

conditiile de participare si validare), conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.  

Validarea inscrierilor si a castigatorilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea 

indeplinirii conditiilor de validitate si participare din prezentul Regulament. Participantii care 

nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute 

asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorul nu isi 

asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare. 

SECŢIUNEA 6 RESPONSABILITATEA 

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de 

corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea 

ca urmare a postarii  pe pagina de facebook a Organziatorului a  numelui sau , ori a unor 

imagini/ inregistrari audio si/sau video inadecvate, ori alte comentarii sau  orice alte litigii 

privind drepturi de autor.  

Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul 

neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma 

acceptarii premiului sau in legatura cu acesta. 

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la inscrierile necastigatoare. 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi 

luate in considerare de catre Organizator. In eventualitatea unei dispute decizia Organizatorului 

este definitive.  

Expedierea premiilor va fi efectuata de catre Organizator la adresa comunicata de castigator. 

Taxa de livrare va fi suportata de Organizator. 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile 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 email-ului, fie in cazul Facebook.com, 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. 

Participantul intelege si garanteaza ca nu va posta comentarii care: 

• incalca, in orice mod, legile aplicabile; 

• reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia 

datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane; 

• contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate ca apartin unor terti; 
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• promoveaza marci de produse  

• contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru 

persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic; 

• contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup; 

• lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane; 

• prezinta caracter pornografic sau nuditate. 

Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate 

prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin 

informatiile/datele/documentele incarcate, inclusiv dar fara limitare, drepturile de proprietate 

intelectuala. 

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea 

ca urmare a postarii pe pagina de Facebook a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile 

unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul pentru toate prejudiciile 

suferite de acesta. 

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a. actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau; 

b. probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, 

probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu 

care acceseaza site-ul si/sau contul de facebook, incapacitatea Participantului de a lucra pe 

calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in 

Campanie, din motive ce nu tin de Organizator; 

c. postarea comentariilor in afara Perioadei Campaniei; 

d. eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de Facebook si sau 

de datele de contact ale Participantilor; 

e. orice incercare de participare la Campanie facuta in afara perioadei Campaniei; 

f. pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea profilului de Facebook a adreselor 

de e-mail ale Participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care 

fac imposibila contactarea sau validarea Participantului si care nu sunt imputabile 

Organizatorului; 

g. niciun prejudiciu suferit de catre orice castigator in legatura cu premiul castigat. Participantii 

inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru oricare si toate eventualele 

prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii 

premiului. In cazul in care Participantii desemnati castigatori sufera un prejudiciu/vatamare ca 

urmare a utilizarii normale a premiului si din cauza unor vicii de fabricatie ale premiului, se 

vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti 

premiul; 

h. imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului, din cauze independente de 

vointa Organizatorului, cum ar fi, dar fara a ne limita la: adresa de livrare a premiului transmisa 

gresit, numar de telefon mobil transmis gresit, lipsa domiciliu desi a fost anuntat etc. 
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Toti Participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca compania Facebook nu va fi tinut 

raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre Participanti ca urmare a participarii la 

Campanie. 

Prin participarea la Campanie, in calitate de Participant, ca urmare a incarcarii unor fotografii 

si / sau clipuri video, in legatura cu prezenta Campanie, pe pagina Organizatorului, toti 

Participantii acorda Organizatorului o licenta universala din punct de vedere teritorial, 

neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii 

si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a va limita la dreptul de 

reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial). 

Organizatorul isi rezerva adreptul de a sterge, edita, traduce, decupa, adauga un nou material 

sau de a aranja materialul Participantilor astfel cum este necesar in scopurile legate de 

Campanie sau pentru orice scopuri de marketing, publicitate sau promotionale sau de a inlatura 

materialul in orice moment, fara a fi necesar consimtamantul Participantului acordat in 

prealabil. Daca nu a fost solicitat altfel, numele Participantului poate fi publicat alaturi de 

materialele postate in cadrul Campaniei. 

In masura in care legea locala impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobari, 

autorizari, acorduri sau altele care trebuie obtinute in scopurile unei asemenea licentieri, 

Participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobari, 

autorizari, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorului. 

In cazul in care Participantii nu doresc sa acorde aceste drepturi sau sa indeplineasca 

cele de mai sus, acestia sunt rugati sa nu participe la aceasta Campanie. 

Prin participarea la Campanie, Participantii garanteaza ca au dreptul de a utiliza imaginile cu 

care participa la Campanie si ca toate materialele pe care le furnizeaza sunt originale si nu 

incalca drepturile niciunei terte parti, inclusiv, dar fara a se limita la drepturile de proprietate 

intelectuala, si ca au dreptul de a acorda licenta asupra acestora, in conditiile indicate in 

paragraful anterior. 

Prin participarea la Campanie, Participantii declara si recunosc ca vor fi singurii responsabili 

pentru incalcarea oricaror drepturi ale tertilor, inclusiv dar fara a se limita la drepturile de 

proprietate intelectuala, ca urmare a utilizarii imaginilor postate in cadrul prezentei Campanii 

si ca vor despagubi Organizatorul pentru orice prejudicii cauzate acestuia ca urmare a incalcarii 

drepturilor tertilor. 

SECTIUNEA 7 -LITIGII 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila.Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 

implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente de la sediul 

Organziatorului din Romania. 

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

Compania Facebook  nu este asociat al Organizatorului in prezentul concurs si nu este  

responsabil pentru prezenta campanie .  Prezenta campanie  si concursul  sunt independente de 

Facebook si nu sunt avizate de acesta in vreun fel .  
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SECTIUNEA 8 INCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs poate inceta/fi suspendat oricand inainte de termenul stabilit, prin decizia 

Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si 

desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui 

proiect. 

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta 

majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, 

de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului si a continua Concursul potrivit 

Regulamentului oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere 

publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente care impedica 

derularea Campaniei potrivit Regulamentului oficial. In situatiile avute in vedere in aceasta 

Sectiune, Organizatorul nu mai este tinut la nicio obligatie catre Participanti, dupa cum nu este 

tinut la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau 

altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta 

publica  prin publicare pe pagina de facebook a Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 9 TAXE SI IMPOZITE  

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in 

premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte 

obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

SECTIUNEA 10 - PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, pentru protectia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul 

la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a 

nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza 

datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul 

anuntarii si identificarii castigatorilor si pentru a putea expedia premiile, conform legislatiei in 

vigoare. 

1.Organizatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la 

aceasta Campanie in scopul selectionarii castigatorilor, alocarii premiilor si centralizarii de 

rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum si al comunicarii cu dumneavoastra si alte 

persoane in legatura cu aceasta campanie. Temeiul prelucrarii este consimtamantul persoanei 

vizate, exprimat prin inscrierea la campanie. 

2. Organizatorii se obliga ca datele personale transmise de participanti sa nu fie difuzate catre 

terti sau in strainatate, cu exceptia  reprezentantilor legali ai Organziatorului si a persoanelor 

implicate in organizarea campaniei/concursului sau a operatorului de marketing direct al 

Organizatorului. 

3. Datele personale prelucrate vor fi: nume, prenume, numar de telefon, e-mail, adresa. In 

vederea validarii castigatorilor, vom prelucra si seria si numarul actului de identitate. Nu este 

permisa participarea persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. 

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele participantilor castigatori si 

premiile castigate, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
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5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si pastrate, luam 

in considerare durata campaniei, precum si termenele de arhivare prevazute de dispozitiile 

legale in materie.  

In cazul in care va retrageti sau limitati consimtamantul inainte de finalizarea campaniei, vom 

inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva 

oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de 

a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime 

(inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). 

Retragerea consimtamantului inainte de finalizarea campaniei implica retragerea participarii 

dumneavoastra la aceasta campanie. 

6. Participantii au urmatoarele drepturi, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la 

rectificarea datelor; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la 

restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri; 

dreptul la retragerea consimtamantului; dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati 

de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciara. 

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o 

cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, catre ……………..@..................com. In 

cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii 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 in termen de 30 de 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). 

6.1 Dreptul de acces la date 

6.1.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se 

prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele 

respective si la urmatoarele informatii: 

a) scopurile prelucrarii; 

b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta 

perioada; 

e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter 

personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata 

sau a dreptului de a se opune prelucrarii; 

f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
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g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice 

informatii disponibile privind sursa acestora; 

h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la 

articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente 

privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de 

prelucrari pentru persoana vizata. 

6.1.2 In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o 

organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile 

adecvate in temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 

6.1.3 Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. 

Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, 

bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format 

electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt 

furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent. 

6.2 Dreptul la rectificarea datelor 

6.2.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile 

in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu 

caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

6.3 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

6.3.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a 

sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul 

dintre urmatoarele motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care 

au fost colectate sau prelucrate; 

b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista 

niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 

c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce 

priveste prelucrarea; 

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine 

operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla 

operatorul; 

f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii 

informationale in mod direct unui copil, in masura in care consimtamantul pentru prelucrare 

este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului. 

6.3.2 In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat sa le 

stearga, operatorul, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri 

rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu 

caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror 
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linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter 

personal. 

6.4 Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

6.4.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii 

in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului 

sa verifice exactitatea datelor; 

b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, 

solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana 

vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 

d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru 

intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra 

celor ale persoanei vizate. 

6.4.2 In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, 

cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru 

constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei 

alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al 

unui stat membru. 

6.5 Dreptul la portabilitatea datelor 

6.5.1 Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care 

le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit 

automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea 

operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea 

se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; si prelucrarea este efectuata prin mijloace 

automate. 

6.5.2 In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, persoana vizata are dreptul ca datele 

cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este 

fezabil din punct de vedere tehnic. 

6.6 Dreptul de opozitie 

6.6.1 In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia 

particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii 

de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter 

personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si 

imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si 

libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept 

in instanta. 

6.6.2 Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, 

persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu 

caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de 

marketingul direct respectiv. 
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6.6.3 In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele 

cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop. 

6.6.4 In contextual utilizarii serviciilor societatii informationale si in concordanta cu Directiva 

2002/58/CE, persoana vizata isi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate 

care utilizeaza specificatii tehnice. 

6.6.5 In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare 

stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, persoana vizata, din motive legate de situatia sa 

particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu 

exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive 

de interes public. 

6.7 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 

6.7.1 Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc 

persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

6.7.2 Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei 

decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii: 

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un 

operator de date; 

b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care 

prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si 

intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 

c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate. 

6.8 Dreptul la retragerea consimtamantului, in orice moment, fara a afecta legalitatea 

prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

6.9 Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor 

cu caracter personal 

6.9.1 Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana 

vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul 

membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut 

loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal 

care o vizeaza incalca prezentul regulament. 

6.10 Dreptul la o cale de atac judiciara 

6.10.1 Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare 

persoana fizica sau juridica are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva 

unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere care o 

vizeaza. 

7. De asemenea castigatorii au optiunea de a-si exprima printr-un acord scris consimtamantul 

expres si neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – sa fie/sa nu fie facuta publica si sa 

fie/sa nu fie folosita de organizator in diverse materiale tiparite, audio, video pentru 

promovarea campaniei. 
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SECTIUNEA 10. PUBLICITATE 

Prin inscrierea si participarea la Campanie, castigatorii isi exprima acordul in mod expres si 

neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire 

la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul participarii la Campanie a tuturor materialelor 

rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate 

post-Campanie, in legatura cu aceasta Campanie si evenimentele conexe ale Organizatorului, 

fara remunerare sau cost din partea Organizatorului. Astfel, inscrierea la Campanie implica 

acceptarea neconditionata si irevocabila a castigatorilor ca numele, fotografiile si materialele 

filmate cu acestia in timpul desfasurarii Campaniei sau in cadrul evenimentelor publicitare 

post-Campanie, continand imaginea, numele si vocea acestora, sa poate fi fixate, difuzate si/sau 

exploatate in scop publicitar pe o durata de 1 an de la momentul participarii la Campanie de 

catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara niciun fel de pretentii pecuniare sau 

de orice alta natura din partea castigatorilor. 

Prin inscrierea si participarea la Campanie, castigatorii cedeaza cu titlu gratuit Organizatorului 

dreptul exclusiv de a folosi imaginea si vocea acestora in toate ipostazele, situatiile si aparitiile 

realizate de acestia in timpul Campaniei la care au participat pe o durata de 1 an de la momentul 

participarii la Campanie. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (in 

fotografii si/sau inregistrari audio-video) si a vocii acestora, in toate tipurile de media 

cunoscute in prezent sau aparute ulterior, precum si folosirea lor pe o durata de 1 an de la 

momentul participarii la Campanie in scop publicitar, in toate campaniile de promovare 

realizate de catre Organizator, in toate tarile si teritoriile, inclusiv prin internet. 


