REGULAMENTUL proiectului „Castiga o medalie de aur”
1. Organizator
Organizatorul proiectului „Castiga o medalie de aur” este:
SC Sphera Communication SRL, Timisoara, CIF: RO 18282958, Reg. comertului: J35/68/2006
Banca: Raiffaisen Bank Aries Timisoara
Cont IBAN: RO88RZBR00000060013410611
Regulamentul proiectului „Castiga o medalie de aur” este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei
aplicabile din România prin afisarea pe pagina de web www.antrenorul.eu.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire a Proiectului în orice moment al acestuia şi/sau schimbare a regulilor
de participare, de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa publicul, urmând ca astfel de
modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale la Regulament ce conţin aceste modificări.
Prin înscrierea şi participarea la proiectul vizat de prezentul Regulament se consideră că participanţii au
cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament şi, de asemenea, fiecare participant
confirmă că se va conforma şi va respecta întocmai prevederile prezentului Regulament.
Dacă vor fi identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate.
Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit că
a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora
conform legilor în vigoare.
2. Perioada şi modul de desfăşurare a proiectului. Mecanismul proiectului. Premiile acordate.
2.1
Actiunea publicitara / loteria publicitara se va desfăşura în perioada 17 aprilie – 26 mai 2013, cu
posibilitatea de prelungire.
2.2
La actiunea publicitara / loteria publicitara „Castiga o medalie de aur” pot participa persoane fizice,
cetăţeni români şi/sau străini cu domiciliul în Romania care:
2.2.1
se inscriu la newsletterul Antrenorul accesand pagina www.antrenorul.eu.
2.3
Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi.

2.4
Tragerea la sorti va avea loc in fiecare duminica din perioada desfasurarii concursului, incepand cu 5
mai, culiminand cu 26 mai inclusiv.
Numele câştigătorilor va fi postat pe site-ul www.antrenorul.eu începând de marti 7 mai 2013, ora 11:00.
2.5
Premiile, în număr total de 5 (cinci) constau în:
2.5.1
a) O medalie de aur simbolica personalizată cu numele câştigătorului
Valoarea premiului
150 de lei (o suta) lei (tva inclusa)
2.5.2
PREMIILE SECUNDARE
Premiile secundare vor fi oferite cu titlu gratuit tuturor persoanelor fizice care se inscriu la newsletterul
Antrenorul.eu.
Acestea constau in trimiterea pe mail a urmatoarelor:

-

Articolul „Ce inseamna un antrenor de viata?”
Articolul „Ce inseamna un antrenament de viata?”

-

Articolul „Intra din nou in competitie cu tine insuti si ia-ti un antrenor de viata”
Cartea „Recastiga-ti increderea in tine”

Valoarea totală a premiilor este de 387,38 (treisuteoptzecisisaptesitreizecisiopt) lei (tva inclus).
3. Extragerea
3.1
La extragere participa persoanele care au trimis corect datele pentru inscriere prin formularul
postat pe prima pagina www.antrenorul.eu, pana la data de 26 mai inclusiv.
3.2
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru datele incomplete. Tragerea la sorţi pentru
medalia de aur va avea loc pe datele de 5, 12, 19 si 26 mai 2013.
3.3
Tragerea la sorţi se va desfăşura cu ajutorul unei aplicaţii software care alege aleator din lista
de participanţi
3.4
Tragerea la sorţi se va face după numele si adresa de mail a fiecarui participant.
3.5
Câştigătorul va fi anunţat pe pagina web www.antrenorul.eu
3.6
Validarea rezultatelor procedurii de determinare computerizată a căştigătorilor se va face de
catre o comisie formată din doi membri desemnati de S.C. Sphera Communication SRL , în calitate de
Organizator si de un jurist.
3.7
Pentru fiecare extragere vor fi aleşi 2 (doi) câştigători: primul in ordinea extragerii fiind
castigatorul de drept si urmatorul in ordinea extragerii fiind castigatorul de rezerva.
3.8
Castigatorii vor fi anuntati de cãtre reprezentantul organizatorului atât telefonic, incepand cu
ziua urmãtoare celei in care s-a efectuat extragerea si au fost desemnati drept câstigãtori, cat si pe mail, precum
si prin afisarea numelor si a premiilor castigate pe site-ul www.antrenorul.eu
3.9
În cazul în care câştigătorul desemnat nu va putea fi contactat, va refuza sau nu are
posibilitatea să intre în posesia premiului, atunci se va apela la varianta câştigătorului de rezervă.
3.10
Castigatorii medaliilor saptamanale vor putea intra in posesia premiului numai dupã
confruntarea datelor de identificare astfel cum au fost ele trimise cu datele din buletinul de identitate / cartea de
identitate/ certificatul de nastere. In acest scop, câstigãtorului ii vor fi trimise medaliile prin curier la adresa
indicata ulterior.

1.

4.

Locurile de desfasurare:

www.antrenorul.eu

5. Dreptul de participare
La actiunea/loteria publicitara poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani până la data
începerii campaniei, cetateni romani si/sau straini cu domiciliul în România, cu excepţia angajaţilor S.C.Sphera
Communication S.R.L, şi/sau ai societăţilor comerciale implicate în aceast concurs, precum şi a membrilor
familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi / surori, soţ / soţie)
Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii concursului, pot participa doar cu acordul explicit al
reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca parintele/tutorele sa se ocupe de revendicarea
premiului.

6.Acordarea premiului
6.1
Organizatorul se obligă să acorde exclusiv premiile stabilite prin regulament, nefiind posibila
acordarea contravalorii in bani a premiilor.

6.2
Nici numarul participantilor la proiect si nici incasarile din vanzarea de produse pe perioada derularii
proiectului nu vor determina sau influenta numarul ori valoarea premiilor. Contravaloarea premiilor este suportata
in totalitate de catre Organizator din fonduri proprii de marketing si publicitate (“reclama si publicitate”). Astfel,
veniturile realizate din vanzarea de produse pe perioada derularii proiectului NU se constituie in fond de premiere.
6.3
Orice taxe si/sau impozite aferente operatiunilor vizate de acest regulament vor fi suportate si achitate
de catre Organizator.
6.4
De asemenea, Organizatorul va depune toate diligentele in vederea contactarii telefonice a
castigatorilor.
6.5
Pentru a intra în posesia medaliilor, castigatorul, va trebui sa faca dovada coerentei datelor
personale trimitand o fotografie cu actul de indentitate in format electronic.
6.6
În situaţia în care un minor va fi desemnat câştigător al unuia din premiile concursului, acesta va
putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al părintelui. În acest sens, tutorele legal va
trebui să pună la dispoziţia Organizatorului următoarele documente:
- Copie după actul de identitate al părintelui sau tutorelui legal;
- Proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
- O declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a
premiului respectiv către minorul aflat în grija sa, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea
reclamaţiilor de orice natură legate de acesta;
6.7
Daca premiul nu poate fi acordat câştigătorului de drept va fi acordat castigatorului de rezerva in
urmatoarele conditii
dacă persoana câştigătoare este în imposibilitatea de a beneficia de premiu (boală, forţă majoră sau alte
evenimente neprevăzute);
dacă nu poate fi contactat la maxim o luna de la extragere la numărul de telefon furnizat prin înregistrare,
atunci când va fi apelat;
-

dacă nu furnizează operatorului care îi anunţă premiul datele solicitate de acesta;

dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul
câştigat.
6.8
Având în vedere caracterul opţional al participării la proiectul/concursul vizat de prezentul regulament,
în cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestui proiect, va semna o declaraţie pe propria
răspundere prin care va declara că renunţă la premiul oferit şi la orice alte drepturi legate de acest premiu.
6.9
În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câştigătoare de a beneficia de premiu (de exemplu
respectivul câştigător refuza premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară), sau în cazul
imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda următoarei rezerve
extrase. În cazul în care nicio rezervă nu poate fi validată, premiul va ramane la dispoziţia Organizatorului.
6.10
Imaginile premiilor utilizate în materialele de promovare a proiectului sunt folosite doar cu titlu de
prezentare neangajând în vreun fel răspunderea Organizatorului.

7. Responsabilitate

7.1

De asemenea, organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la:

1.
2.
3.

incapacitatea utilizării / exploatării serviciilor terţilor implicaţi în proiect ori care au legatura în mod direct
sau indirect cu premiile acordate;
efectele (inclusiv accidentări) produse ca urmare a sau pe timpul utilizării oricăruia dintre premii;
disfunctionalităţi ale terţilor (ce au vreo legatura cu proiectul vizat de prezentul regulament) sau
sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică (ex: oprirea curentului electric etc.), furnizori de
servicii de internet (ex: nefuncţionarea într-o anumită zonă a ţării a reţelei oricăruia dintre furnizorii de servicii
internet etc.).
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1
Participarea la proiect este optionala, niciunui comparator al produselor mai sus individualizate
nefiindu-i impusa vreo reactie sau dezvaluirea vreunei date cu caracter personal.
8.2
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul
concurs în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
8.3
Prin participarea la concursul Castiga o medalie de aur, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, fiind de acord ca datele lor cu caracter personal
furnizate Organizatorului sa poata fi prelucrate si/sau utilizate de Organizator
8.4
De asemenea, prin participarea la proiectul vizat de prezentul regulament, participantii confirma ca sunt
de acord sa intre in baza de date a Organizatorului si/sau a partenerilor, colaboratorilor si/sau subcontractantilor
acestuia, in acest sens putand sa primeasca, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv publicitare
despre produsele şi evenimentele Organizatorului (SC Sphera Communication SRL )
8.5 Participarea la concursul Castiga o medalie de aur presupune acordul potenţialilor câştigători referitor la
faptul că numele lor vor fi făcute publice potrivit legislaţiei în vigoare
8.6 Datele câştigătorilor se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.
8.7 Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr.
677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date:

Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de
acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi conditiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a caror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(1)

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.
Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să
comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii
sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice
prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie,
precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu
caracter personal, de a înainta plangere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei
pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere
întocmită în formă scrisă, datata şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie
comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenţă
care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(2)

Dreptul de intervenţie asupra datelor
Orice persoana 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 prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
prezentei legi;
c) notificarea către terţii 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.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită
în formă scrisă, datata şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să ii fie
comunicate la o anumita adresa, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă
care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente,
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la
persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului
de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(3)

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 date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia
cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza
datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o
justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al
unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevazute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului
o cerere întocmită în formă scrisa, datata şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca
informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de
corespondenţă care să 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, in
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 a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptată
exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să
evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul
ori 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).
Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusă
unei decizii de natura celei de mai sus, in următoarele situatii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de
încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri
adecvate, precum posibilitatea de a-şi sustine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea
interesului legitim al persoanei vizate.

(5)

Dreptul de a se adresa justitiei
Fără a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autorităţii de
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de
prezenta lege care le-au fost încălcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de
chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

9 Prelucrarea datelor personale
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor
participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs participantii sunt de acord ca numerele lor de
telefon mobil si adresele de e-mail sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia,
sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a li se transmite noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje
publicitare si de marketing.
S.C. Sphera Communication S.R:L. si companiile implicate in organizarea promotiei nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, furturi de informatii sau date, nici chiar in urma
procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.

10. Litigii

10.1 Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în
cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de
la sediul Organizatorului.
10. 2 Legea aplicabilă este legea română.

11 REGULAMENTUL PROMOTIEI
11.1 Regulamentul Promotiei este disponibil în mod gratuit pe pagina web: www.antrenorul.eu
De asemenea, Participanţii pot intra în posesia unui exemplar al regulamentului concursului trimiţând o cerere pe
adresa organizatorului.
11.2 Prin participarea la aceast concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament.

