REGULAMENTUL CONCURSULUI
"Telekom Storytime"
(perioada: 18 aprilie 2019, ora 12:00:01 – 07 mai 2019, ora 23:59:59)
ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Societatea Telekom Romania Communications S.A. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu
sediul in City Gate, Turnul de Nord, Piata Presei Libere, nr. 3-5, etajele 7-18, sector 1, Bucuresti, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/8926/1997, CIF RO 427320, inregistrat ca
operator de date cu caracter personal sub nr. 292, organizeaza o campanie publicitara numita "Telekom
Storytime".
1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare
„Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4 din
cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs (denumite in continuare „Participanti”).
1.3. Prin participarea la Concurs se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor
prezentului Regulament.
ARTICOLUL. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si desfasurat, pe teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului
storytime.telekom.ro.
2.2. Perioada de desfasurare a Concursului este 18 aprilie 2019, ora 12:00:01 – 07 mai 2019, ora 23:59:59,
ora Romaniei.
ARTICOLUL. 3 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga
durata a Concursului, in format electronic, prin accesarea paginii web storytime.telekom.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de
desfasurare a Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare
a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina web
storytime.telekom.ro.
ARTICOLUL. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul
sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani pana la data de incepere a
Concursului.
4.2. Nu pot participa la Concurs salariatii societatilor Telekom Romania, colaboratorii acestora implicati
in organizarea si desfasurarea Concursului si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori,
sot/sotie).
4.3. Participand la Concursul organizat de Organizator prin intermediul paginii web storytime.telekom.ro.
Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le
furnizeaza cu ocazia participarii la Concurs precum si de corectitudinea acestor informatii.
ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CONCURSULUI
5.1. In cadrul Concursului va fi acordat prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la articolul 6 de
mai jos, un voucher in valoare de 3000 Euro pentru o excurie de 3 zile la Disneyland Paris, conform
tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Denumire premiu

Numar premii

Valoare totala (in EUR, TVA inclus)

1

Voucher pentru o
excurie de 3 zile la
Disneyland Paris

1

3000 Eur

Voucherul in valoare de 3000 Euro pentru o excursie de 3 zile la Disneyland Paris cuprinde transportul
dus intors Paris-Bucuresti, cu avionul, pentru maxim 4 persoane; transfer aeroport – hotel pentru maxim
4 persoane; cazare pentru 2 nopti in cadrul parcului sau in apropiere pentru maxim 4 persoane; bilete de
intrare in parc pentru 2 zile consecutive aferente perioadei de cazare pentru maxim 4 persoane. Perioada
excursiei poate fi selectata din perioada 01 iunie 2019 – 30 septembrie 2019.
Valoarea totala a premiului acordat in cadrul prezentului Concurs este de 3000 Euro (TVA inclus).
5.2. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a-l schimba cu alte
bunuri si nici nu poate schimba caracteristicile premiului castigat.
5.3. Un Participant va putea castiga in cadrul Concursului maximum un singur premiu prin tragere la sorti.
ARTICOLUL 6 – MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI
6.1. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus.
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus.
(3) Pentru a participa in acest Concurs:

Ø Participantul trebuie sa descarce aplicatia de mobil Storytime App, disponibila in AppStore si
Google Play si sa isi creeze cont in aplicatie pentru a o utiliza.
Ø Dupa crearea contului in aplicatie, Participantul trebuie sa intre pe pagina web a Concursului
storytime.telekom.ro pentru a-si completa urmatoarele date:
i. nume,
ii. prenume,
iii. numar de telefon mobil,
*Toate campurile sunt obligatorii.
**Datele furnizate pe pagina de web storytime.telekom.ro de catre fiecare Participant la Concurs
trebuie sa coincida cu datele inregistrate pentru utilizarea aplicatiei Storytime App.
De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in Concurs, Participantilor li se
va solicita citeasca Regulamentul Oficial al Concursului, respectiv notificarea privind prelucrarea datelor
personale inclusa in Regulament, si sa confirme acceptarea acestora numai dupa citirea Regulamentului,
dupa cum urmeaza:
Declar pe propria raspundere ca am peste 18 ani.
Confirm ca am citit, am inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al
Concursului (link regulament)
Confirm ca am citit si am inteles informatiile cu privire la prelucrarea
datelor din Anexa 1 a Regulamentului Oficial al Concursului (link
regulament)
(4) Participantii trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, respectiv la
data de 18 aprilie 2019.

6.2. Tragerea la sorti si desemnarea castigatorilor
In cadrul acestui Concurs vor fi desemnati prin tragere la sorti: 1 (un) castigator pentru premiul ce
consta intr-un voucher in valoare de 3000 Euro pentru o excurie de 3 zile la Disneyland Paris precum
si 5 (cinci) rezerve aferente.
Tragerea la sorti va avea loc in termen de 20 zile lucratoare de la finalizarea concursului. Tragerea la
sorti va fi electronica si se va desfasura in prezenta unui notar public.
ARTICOLUL 7 – VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea
conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs.
7.2. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul va fi contactat telefonic in maxim 3 (trei) zile
lucratoare de la momentul tragerii la sorti. Potentialul Castigator va fi apelat de maxim 3 (trei) ori in
decursul celor 3 (trei) zile lucratoare. Castigatorul va trebui sa ofere Organizatorului, urmatoarele date:
nume, prenume, data nasterii, adresa de email necesara expedierii electronice a premiului castigat,
precum si o copie a actului de identitate cu minim urmatoarele date vizibile: serie si nr CI, CNP, nume si
prenume, domiciliu, valabilitate. Copia actului de identitate este necesara identificarii castigatorului
pentru indeplinirea obligatiilor fiscale privind premiul ce urmeaza a-i fi acordat.

7.3. In cazul in care potentialul Castigator nu va raspunde apelurilor sau nu va furniza datele de mai sus,
in termenul mentionat, acesta va fi invalidat si isi va pierde dreptul asupra premiului. Se va apela la
rezerve, in ordinea desemnarii lor, urmand ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa
avand un numar de zile egal cu cel de validare a potentialulului castigator desemnat.
7.4. Lista ce va cuprinde Castigatorul validat va fi afisata pe pagina de web a Concursului
storytime.telekom.ro in termen de maximum 20 de zile de la data validarii acestuia.
7.5. Intrarea in posesia premiilor
Premiul constand intr-un voucher in valoare de 3.000 Euro pentru o excurie de 3 zile la Disneyland Paris
va fi acordat castigatorului pentru o excursie in intervalul 01 iunie 2019 – 30 septembrie 2019, perioada
in care acesta isi poate alege datele excursiei.
Voucherul in valoare unitara de 3.000 Euro (cu TVA inclus) poate fi valorificat in intervalul 01 iunie 2019
– 30 septembrie 2019 doar prin agentia de turism aleasa de Organizator, in caz contrar pierzandu-si
valabilitatea (fara nici o despagubire din partea Organizatorului, Agentiei sau Agentiei de turism).
Voucherul in valoare de 3000 Euro pentru o excurie de 3 zile la Disneyland Paris cuprinde transportul
dus intors Paris-Bucuresti, cu avionul, pentru maxim 4 persoane (castigatorul si maxim 3 insotitori);
transfer aeroport – hotel pentru maxim 4 persoane (castigatorul si maxim 3 insotitori); cazare pentru 2
nopti in cadrul parcului sau in apropiere pentru maxim 4 persoane (castigatorul si maxim 3 insotitori);
bilete de intrare in parc pentru 2 zile consecutive aferente perioadei de cazare pentru maxim 4 persoane
(castigatorul si maxim 3 insotitori). Voucherul nu include transportul de la domiciliul calatorilor pana la
aeroport si retur. Voucherul este nominal (nu este transmisibil) si se poate folosi o singura data.
Castigatorul si insotitorii trebuie sa posede pasaport sau CI valabile inca cel putin 6 luni calculate de la
data estimata a deplasarii. In situatia in care castigatorul si/sau insotitorii nu isi pot procura aceste
documente pana la data efectuarii excursiei, acestia nu vor mai putea beneficia de premiu, excursia
neputand fi reprogramata.
Castigatorul si insotitorii au responsabilitatea de a se interesa cu privire la conditiile de deplasare impuse
de fiecare tara (documente necesare, valabilitate documente, obiecte interzise etc). Organizatorul nu va
fi responsabil pentru orice impedimente sau conditii, ce tin de persoana castigatorului si/sau a insotitorilor
sai, de natura sa impiedice sau sa amane efectuarea excursiei in conditiile previzionate.
Castigatorul va beneficia de premiu in limita valorii voucherului castigat sau, la cererea expresa a acestuia,
pentru plata partiala a unei achizitii cu o valoare mai mare, urmand ca valoarea suplimentara sa fie
achitata de catre castigator din surse proprii.
Voucherul va putea fi utilizat numai intervalul de timp 01 iunie 2019 – 30 septembrie 2019.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care, din motive ce tin de persoana
castigatorului sau localizarea acestuia, acesta din urma nu poate beneficia/nu beneficiaza efectiv de
serviciile ce fac obiectul premiului (spre exemplu: castigatorul nu poate pleca in tara de destinatie a
excursiei in perioada rezervata/indicata in Regulamentul Oficial, sau castigatorul nu revendica/ foloseste
voucher-ul in perioada indicata sau in conditiile prevazute expres in Regulamentul Oficial).

Odata ce castigatorul a optat pentru o perioada propusa, acesta are obligatia sa o utilizeze ca atare, nefiind
posibile negocieri si reprogramari succesive in functie de programul si optiunile repetate ale
castigatorului. In situatia in care in intervalul ales pentru efectuarea excursiei nu exista bilete de avion
disponibile sau camere disponibile in hotelul desemnat, castigatorul va beneficia de o alta
optiune/programare ce ii va fi pusa la dispozitie cat mai apropiat de perioada solicitata de castigator si pe
care castigatorul are obligatia sa o utilizeze ca atare, nefiind posibile negocieri si reprogramari succesive
in functie de programul si optiunile repetate ale castigatorului.
Orice alte costuri costuri/taxe conexe vor fi suportate exclusiv de catre castigator.
La ridicarea premiului castigatorul va prezenta un act de identitate valabil, in vederea confirmarii
identitatii acestuia, si va semna un proces verbal de primire a premiului castigat.
In vederea beneficierii de serviciile acoperite de voucher (rezervare de bilete de avion, rezervare cazare
etc.) castigatorul va trebui sa comunice agentiei de turism si datele de identificare ale insotitorilor, in
termenul cel mai scurt posibil dupa stabilirea detaliilor aferente voucherului (destinatia, numarul de
persoane, perioada dorita etc.).
Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea
exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat
castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/
incomplete.
Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau
expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa
Organizatorului. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la
primire.
In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale
amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente.
ARTICOLUL 8 - TAXE SI IMPOZITE
8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiul acordat
Castigatorului in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.
8.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina
exclusiva a castigatorilor.
ARTICOLUL 9 – LIMITAREA RASPUNDERII
9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia
Organizatorului este definitiva.
9.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 06 iunie 2019, inclusiv. Orice
contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau
expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa
Organizatorului. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la
primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe
cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
9.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
(1). Accesarea on-line a unei alte pagini, decat cea a concursului.
(2). Interactiunea cu pagina in afara perioadei Concursului mentionata mai sus;
(3). Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are
nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator,
imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;
(4). Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia
premiului dorit;
(5). Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi
luate in considerare de catre Organizator;
(6). Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului
sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si
userului.
(7). 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).
(8). Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator.
Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 7, minim Opera 11.1, minim
Chrome 14, minim Firefox 10, minim Safari 5).
(9). Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa
partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara
controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita. Aceste circumstante se pot datora:
informatiilor 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 e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, 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. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential
asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in
urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de
legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de
autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute
in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau
distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor,
precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile competitiei sau in
privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.
Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact
relevante, (numele, prenumele si numarul de telefon mobil).
ARTICOLUL. 10 - INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
10.1. Concursul va putea fi intrerupt pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta
majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului
Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina de web storytime.telekom.ro.
ARTICOLUL 11 – LITIGII
11.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor
judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.
ARTICOLUL. 12 - ALTE CLAUZE
12.1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
12.2. In situatia in care premiul nu poate fi acordat, acesta ramane in posesia Organizatorului care poate
dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
organizarea si desfasurarea Concursului.

ANEXA nr. 1
La REGULAMENTUL CONCURSULUI
" Telekom Storytime"
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1.

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de
catre:
Societatea Telekom Romania Communications S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata
in conformitate cu legea romana, cu sediul in Turnul de Nord, Piata Presei Libere, nr 3-5, etajele 718, sector 1, Bucuresti, Romania ,inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul
J40/8926/1997, CIF RO 427320, capital social subscris si varsat 318.464.490 lei, (denumita in
continuare "Operatorul"), prin intermediul S.C. LION COMMUNICATION SERVICES SA. cu sediul
social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554 (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),
prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in
calitate de subimputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”) si prin
intermediul MMS Communications Romania SRL, cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str.
Nicolae Iorga nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/7600/2011, CIF:
RO28659878 (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele
vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Societatea Telekom Romania Communications S.A persoana de contact: Stefania Rusu, adresa cu
sediul in Turnul de Nord, Piata Presei Libere, nr 3-5, etajele 7-18, sector 1, Bucuresti, Romania,
email: Daniela.rusu@telekom.ro
2.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal de la:
Participantii in Concurs:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Nume;
Prenume;
Numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;
Informatii provenite din cookies pe siteul de promotie - storytime.telekom.ro.

Pentru castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs se vor colecta suplimentar:

(v) Adresa de email;
(vi) Copia actului de identitate si datele personale continute de aceasta (minim serie si nr CI, CNP, nume
si prenume, domiciliu, valabilitate) - in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator
3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concursului vor fi prelucrate de catre Operator prin
intermediul Imputernicitului in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Concursului;
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate dupa cum urmeaza:
•

Datele furnizate de participant si castigatori in vederea inscrierii in Concurs si pentru punerea
in posesie a premiilor sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea
termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial al promotiei echivaleaza cu executarea unui
contract).

•

Datele participantilor colectate prin intermediul cookie-urilor de pe site-ul de inscriere in
Concurs sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al operatorului si in temeiul
consimtamantului participantilor, in functie de categoria de cookie.

•

CNP si alte date ale castigatorului de pe copia de CI sunt prelucrate in vederea efectuarii
formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului, temeiul
prelucrarii fiind obligatia legala.

•

Datele rezultate din efectuarea unor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt
prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului pentru a organiza si desfasura
Campania.

•

Pastrarea datelor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in
temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si
acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar-contabile
ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite
Imputernicitilor si Subimputernicitilor Operatorului, precum si autoritatilor, in masura in care este
necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre organizator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar,
urmatoarelor categorii de terti:
-

Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului, Imputernicitului si Subimputernicitilor
aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare
in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum
ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem
cloud;

-

alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti
externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

-

Agentia de turism care organizeaza excursia castigatorului.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul
paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi
aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter
personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare
si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este
decizia voluntara a Organizatorului).
Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele
personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara
a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp 30 de zile de la
anuntarea castigatorului.
Datele cu caracter personal ale castigatorului premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate
conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data
incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii
similare.
7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu
privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale
aplicabile:
(i)

dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand
prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la
adresa Piata Presei Libere, nr 3-5, etajele 7-18, sector 1, cu sediul in Turnul de Nord. Bucuresti,
Romania, email: Daniela.rusu@telekom.ro.
Desemnarea castigatorilor Concursului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu
caracter personal, fara interventie umana.
8.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat in Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In
situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu
varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si
stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti
notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18
ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs.
Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de
securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
10.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si
fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe
website-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
11.

Alte prevederi

In masura in care in cadrul Concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor
terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele
lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii
Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens,
Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor in Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in
domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

