REGULAMENT CONCURS - “Amintiri din copilărie – versiunea voastră"
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul ““Amintiri din copilărie – varianta voastră" (denumit in continuare „Concursul”) este
Promocrat, cu sediul in Bucuresti, strada Mihai Eminescu nr. 142, bloc 1, apartament 1, etaj 1, sector
2.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare
„Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta
publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2017 în sectiunea de blog a
companiei Învie Tradiţia.
SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex
sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza
indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai
Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune,
precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare
integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.
Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de
Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana
furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor
personale.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă
a prezentului Regulament Oficial. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa
comenteze la articolul ce anunta concursul, completand formularul cu o adresa de email valida si
nume/prenume reale.
De asemenea, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook valid, cu nume/prenume real.
Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/ .
SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
(1) Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a
Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit), in scopuri
precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei,
realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum
informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului, prin diverse mijloace de
comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte
actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale
publicitare, informative si/ sau obiecte promotionale si/ sau mostre.

(2) 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, şi ale Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi
numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la Campanie le furnizează
despre ei înşişi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină
neînscrierea acestuia în Concurs.
(3) Participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, printre care:
- dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta;
- dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator,
la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a
căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz,
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea
notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei
prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
- Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
(4) Pentru exercitarea drepturilor arătate mai înainte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată Organizatorului, la adresa menţionată anterior.
(5) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter
personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a
primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare
desfasurate de acesta.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2017, astfel:
1. Intra pe pagina Învie Tradiţia de pe Facebook (https://www.facebook.com/invietraditia/ );
2.Devine fan al paginii de mai sus.
3.Va da click pe articolul ce anuntă concursul si care duce catre site si posteaza in comentariile
articolului de pe site-ul Învie Tradiţia un raspuns la intrebarea de concurs.
4.Utilizatorii trebuie sa fie de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca datele lor personale
sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta.

Pentru a castiga premiul, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul la articolul de pe site. A deveni
simplu fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul
pe site cu raspunsul.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda ca premii o veritabilă oala de lemn prelucrata manual și o lingură din lemn similare cu
cele din vizualul ce anunta concursul.
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin www.random.org .
Toti participantii la concursul “Amintiri din copilărie – versiunea voastră" trebuie sa indeplineasca
conditiile Regulamentului.
SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data
de 6 octombrie, astfel: i se va afisa numele pe pagina Învie Tradiţia de pe Facebook intr-o postare
dedicata si va fi notificat si prin emailul cu care s-a inscris la concurs pe site. In cazul in care
castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va
desemna altul nou.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin
de el.
SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca
urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 5 octombrie 2017, ora 10.00 si poate inceta inainte
de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila
derularea.
SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Invie Traditia. Prin
participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice
modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe
https://www.facebook.com/invietraditia/?fref=ts
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate
de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
SECTIUNEA 13. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Învie Tradiţia si participantii la concurs,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

