Regulament oficial al Concursului
„Fii copilot de la distanta”

Art. 1 Organizator
Societatea MEDIAFAX GROUP S.A. cu sediul în Bucureşti, str.
Aurel Vlaicu nr 62-66, Etaj 6, Camera 42, Sector 2, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/6876/2010, cod de înregistrare fiscală RO
27189522, reprezentata de domnul Orlando Nicoara in calitate de Director
General, denumita in continuare Organizatorul.
Art. 2 Durata Concursului
Concursul „Fii copilot de la distanta” (numit in cele ce urmeaza
"Concursul") se deruleaza in perioada 16 - 24 octombrie 2014.
Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele de începere
şi de finalizare ale concursului, de a modifica sau completa prezentul
Regulament, cu obligatia de a anunţa respectivele modificari/completari pe
site-ul wwww.promotor.ro, fara a avea obligatia de a acorda vreo
compensare sau despagubire persoanelor participante.
Totodata, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda si/sau
inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea concursului, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul site-ului
wwww.promotor.ro.
Art. 3 Condiţiile de participare
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului
Regulament. Prin participarea la Concurs, se prezuma cunoasterea si
acceptarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor,
conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Concursul se adresează participantilor cu domiciliul/drept de
rezidenta valabil în România, care au împlinit deja vârsta de 14 ani la data
inceperii concursului. Prin inscrierea la acest Concurs, persoanele cu
varsta neimplinita de 18 ani garanteaza ca detin acordul parintilor de a
participa in Concurs. Nu vor avea drept de participare si vor fi descalificati
angajaţii Organizatorului si ai Partenerului, precum si sotul/sotia si/sau
rudele de gradul întâi ale acestora.
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Participarea la concursul "Fii copilot de la distanta" implică
acceptul tuturor participanţilor ca numele si raspunsurile/comentariile din
cadrul concursului să poată fi făcute publice, în scop publicitar, pe orice
canal de comunicare, de catre Organizator sau de catre Partener, pe
durata nedeterminata si fără nicio pretenţie de ordin patrimonial pentru
Organizator si/sau Partener.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu publica raspunsuri obscene,
care nu incadreaza in conditiile de participare mentionate in Regulament
sau care nu fac subiectul acestui concurs.
Art. 4 Protecţia datelor personale
Participand la concursul " Fii copilot de la distanta” prin
publicarea comentariului la provocarea concursului in widget-ul de
comentarii Facebook de pe pagina turul-romaniei-24h.promotor.ro, orice
participant îşi exprimă acordul in mod expres si neechivoc ca toate datele
cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorului,
persoana juridică înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de
date cu caracter personal cu numarul 18663.
Scopul prelucrării datelor este „reclamă, marketing şi publicitate”.
Organizatorul prelucrează datele personale ale participanţilor în
vederea organizării acestui concurs, desemnării câştigătorilor şi atribuirii
de premii, precum şi pentru a informa în legătură cu alte produse, servicii,
evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, poştă, etc).
Conform dispoziţiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorul
are obligaţia de a aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale
sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat,
precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Datele cu caracter personal prelucrate în vederea organizării acestui
concurs, desemnării câştigătorilor şi atribuirii de premii sunt destinate
utilizării de către Organizator şi pot fi comunicate numai partenerilor
contractuali ai operatorului cu care acesta colaborează în vederea
organizării concursului şi publicului larg prin afişarea listei câstigătorilor
premiilor acordate în cadrul concursului.
Organizatorul nu este responsabil
pentru eventuala utilizare
neautorizată a datelor cu caracter personal de către partenerii săi.
Conform Legii 677/2001, participanţii au următoarele drepturi:
dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de
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opoziţie, dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor
drepturi participanţii trebuie să depună o cerere scrisă, datată şi semnată,
la sediul Organizatorului din str.Aurel Vlaicu, nr.62-22, sector 2, Bucureşti.
Art. 5 Modul de desfăşurare a concursului
Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul wwww.promotor.ro, din
pagina dedicata concursului- turul-romaniei-24h.promotor.ro si din
bannerele de promovare ale concursului din reteaua Organizatorului,
putandu-se inscrie in concurs prin parcurgerea urmatoarelor etape:
1) Crearea unui cont de Facebook, in masura in care nu au deja
unul; doar userii care au cont de Facebook pot participa la concurs.
2) In perioada 16 octombrie - 24 octombrie 2014, ora 10 AM,
intra in pagina de concurs turul-romaniei-24h.promotor.ro si raspund
printr-un comentariu in widget-ul de comentarii Facebook la provocarea:
Ajută-ne să ne pregătim de cursă! Alege-ți echipa favorită și oferăi sfaturi pentru a ajunge prima înapoi în București! Comentează
mai jos și poți câștiga un GPS performant!
3) Pentru a fi validat în concurs, comentariul trebuie sa conțină
numele echipei alese de participant (Echipa Est sau Echipa Vest) și
minimum un sfat pentru cursă.
4) Nu vor fi considerate ca fiind valide si vor fi eliminate din concurs
comentariile care:
a) nu respecta Regulamentul si nu fac referire la provocarea
concursului;
b) contin orice forma de violenta, incalca legea sau prezinta orice
modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;
c) promoveaza/instiga la rasism, sexism, homofobie, discriminare
etnica si/sau sociala;
d) au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
e) pot aduce prejudicii unei persoane fizice;
f) sunt protejate de drepturi de autor care nu apartin Concurentului,
ci unei terte parti;
g) contin publicitate sau materiale promotionale;
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari/validari in
cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
La finalul concursului, raspunsurile vor fi analizate de membrii
redactiei Promotor, iar cei 3 castigatori vor fi alesi in functie de
utilitatea si seriozitatea sfaturilor oferite, atat prin comentarii
Facebook, cat si pe teren.
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La data de 27 octombrie 2014, Organizatorul va face publice
numele celor 2 castigatori pe pagina concursului turul-romaniei24h.promotor.ro. Toti castigatorii vor fi contactati de catre Organizator
prin intermediul unui mesaj personal trimis pe conturile personale de
Facebook.
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii sunt rugati sa trimita
si un e-mail de confirmare la adresa speciale@m.ro insotit de o copie de
pe actul de identitate, acesta fiind necesar pentru intocmirea procesului
verbal de predare-primire a premiului.
Alegerea castigatorilor va fi insotita de 4 rezerve (2 rezerve pentru
fiecare participant), pentru eventualitatea in care castigatorii nu vor putea
fi contactati, acestea fiind considerate valide in ordinea raspunsurilor
selectate de redactia Promotor.
Utilizatorii vor fi descalificati si vor pierde dreptul asupra premiilor
solicitate daca nu vor trimite Organizatorului, pe adresa speciale@m.ro,
datele solicitate sau daca nu vor putea fi contactati in maxim 72 de ore de
la data desemnarii lor, prin datele de contact disponibile prin intermediul
conectarii cu contul personal de Facebook.
Daca nici castigatorii, nici rezervele nu raspund in termenul de 72 de
ore specificat in prezentul Regulament, premiile raman in posesia
Organizatorului.

Art. 6 Premii
Premiile concursului „ Fii copilot de la distanta ” constau in 2
navigatoare GPS Prestigio GeoVision 5850, DVR, si 1 x Camera Auto DVR
Prestigio Full HD 1085.
Valoarea unui navigator GPS Prestigio GeoVision 5850, DVR este de
699 lei, TVA inclus.
Valoarea unei camere Auto DVR Prestigio Full HD este de 229 lei,
TVA inclus.
Valoarea totala a premiilor primite de castigatori este de 1856 lei,
TVA inclus.
Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani sau
alte produse ori servicii. Fiecare participant poate castiga un singur
premiu.
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Art. 7 Desemnarea şi anunţarea câştigătorului Concursului
La finalul concursului, raspunsurile vor fi analizate de membrii
redactiei Promotor, iar cei 3 castigatori si cele 4 rezerve vor fi alesi in
functie de utilitatea si seriozitatea sfaturilor oferite atat online, cat
si offline, pe teren.
La data de 27 octombrie 2014, Organizatorul va face publice
numele celor 3 castigatori si celor 4 rezerve pe pagina concursului turulromaniei-24h.promotor.ro. Toti castigatorii vor fi contactati de catre
Organizator prin intermediul unui mesaj personal trimis pe conturile
personale de Facebook.
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii sunt rugati sa trimita
si un e-mail de confirmare la adresa speciale@m.ro insotit de o copie de
pe actul de identitate, acesta fiind necesar pentru intocmirea procesului
verbal de predare-primire a premiului.
Alegerea castigatorilor va fi insotita de 4 rezerve, pentru
eventualitatea in care castigatorii nu vor putea fi contactati, acestea fiind
considerate valide in ordinea raspunsurilor selectate de redactia Promotor.
Utilizatorii vor fi descalificati si vor pierde dreptul asupra premiilor
solicitate daca nu vor trimite Organizatorului, pe adresa speciale@m.ro,
datele solicitate sau daca nu vor putea fi contactati in maxim 72 de ore de
la data desemnarii lor, prin datele de contact disponibile prin intermediul
conectarii cu contul personal de Facebook.
Daca nici castigatorii, nici rezervele nu raspund in termenul de 72 de
ore specificat in prezentul Regulament, premiile raman in posesia
Organizatorului.
Câştigătorii Concursului vor fi informati de catre Organizator, pe emailul aferent contului personal de Facebook daca setarile conturilor
acestora permit acest lucru, în termen de 24 de ore de la anuntarea lor pe
pagina de site, cu privire la detaliile privind primirea premiilor.
In cazul refuzului castigatorilor Concursului de a beneficia de premiu
sau in cazul nevalidarii sale conform prezentului Regulament, acesta va
pierde dreptul de atribuire a premiului.
Castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de 30 de zile
lucratoare, astfel:
Daca este din Bucuresti, castigatorul isi va ridica premiul de la sediul
Organizatorului din str. Aurel Vlaicu, nr.62-66, sector 2, la o data
calendaristica si ora care ii vor fi comunicate telefonic. Castigatorul va
prezenta Organizatorului actul de identitate (C.I./pasaport/carte de
rezidenta aflate in termenul de valabilitate);
5

Daca este din afara Bucurestiului, castigatorul va primi premiul prin
curier/posta, costurile fiind suportate de catre Organizator. Pentru a intra
in posesia premiului castigatorul trebuie sa trimita pe fax/mail
Organizatorului o copie dupa C.I./pasaport/carte de rezidenta aflate in
termenul de valabilitate. Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese
de pe teritoriul Romaniei, pe cheltuiala Organizatorului.

Art. 8 Responsabilitatea
Organizatorul si/sau Partenerul nu are/nu au nicio răspundere şi nu
va/nu vor putea fi implicat/i în litigii legate de corectitudinea datelor
personale si/sau adreselor de email trimise de către participanţi.
Organizatorul va acorda premiile numai acelor persoane ale căror
date sunt trimise la acţiunea promoţională, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament.
Inscrierea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor
termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului regulament de catre
persoanele participante.
Organizatorul si/sau Partenerul nu va/nu vor fi raspunzator/i pentru
prejudicii suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor
prejudicii, din momentul predarii premiului catre castigator.
Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu
din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul si/sau Partenerul de
orice raspundere.
Organizatorul si/sau Partenerul nu va/nu vor fi raspunzator/i pentru
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).
Art.9 Taxe si impozite
Organizatorul are obligaţia de a calcula, reţine la sursă şi a vărsa la
bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din
premiile acordate, intrucat valoarea fiecarui premiu este mai mare decat
valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, in conformitate cu disp. art.77
alin.4 din Codul Fiscal al Romaniei.
Art. 10 Publicarea regulamentului
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Pentru aducerea la cunoştinţa publicului, Regulamentul va fi
disponibil gratuit la sediul Organizatorului şi pe site-ul turul-romaniei24h.promotor.ro începând cu 16 octombrie 2014.

Art. 11 Forta Majora
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice
eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre
Organizator si/sau Partener, inclusiv imposibilitatea Organizatorului si/sau
Partenerului din motive independente de vointa sa/lor, si a carui aparitie
pune pe acesta/acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau
partial
executarea
Regulamentului
si
continuarea
Concursului,
Organizatorul si/sau Partenerul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va
fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Daca este
invocata forta majora, Organizatorul si/sau Partenerul este obligat/sunt
obligati sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5
zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Art. 12 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator si/sau Partener şi
participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este
posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate vor înainta
litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată din raza teritorială a
sediului Organizatorului.

Organizator
MEDIAFAX GROUP S.A.
Director General
Orlando Nicoara

7

