Regulamentul concursului „GigaWinter”

Art.1.

Organizatorul Concursului
Organizatorul concursului “GigaWinter” („Concursul”) este societatea comercială TELEKOM ROMANIA
MOBILE COMMUNICATIONS S.A., cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 319G, etajele 1 şi 2, sector 6,
Bucureşti, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/433/1999, Codul Unic de Înregistrare
RO11952970, operator de date cu caracter personal în baza Notificării nr. 3076 („Telekom Romania
Mobile” sau „Organizatorul”), reprezentată legal prin Dl. Frantisek Mala in calitate de Director Executiv
Comercial – Segment Rezidential Romania.
Concursul se desfăşoară cu sprijinul S.C. INTERACTIONS MARKETING S.R.L., cu sediul în mun. Bucuresti,
Str. Siriului nr. 42 – 46, etaj 3, secţiunea 3, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/1114/18.02.1997 şi cod unic de înregistrare 9188626, agenţie care va îndeplini activităţile legate de
autentificarea regulamentului şi organizarea tragerilor la sorţi.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care devine
obligatoriu pentru toti Participantii. Informarea Participantilor asupra Concursului si Regulamentului va fi
realizată prin intermediul site-ului www.telekom.ro si www.gigawinter.ro.
Participarea la Concurs implică acceptarea de către Participanti a prevederilor prezentului Regulament
precum şi obligativitatea respectării acestora. Prin participarea la prezentul Concurs, Participantii vor fi
considerati a-si fi insusit prevederile prezentului Regulament, prin participare consimtind la aplicabilitatea
integrala a prezentului fata de ei.

Art.2.

Durata Concursului
Perioada de desfăşurare a Concursului (“Perioada Concursului”) este cuprinsa intre data de 17 noiembrie
2016, incepand cu ora 00:00:00, si data de 11 ianuarie 2017, pana la ora 23:59:59, în conformitate cu
termenii şi conditiile prevăzute în prezentul Regulament.

Art.3.

Drept de participare

3.1

La Concurs poate participa orice utilizator de cartela preplatita, de voce sau internet, apartinand Telekom
Romania Mobile, ce a efectuat in Perioada Concursului o reincarcare a acesteia in cel putin una din zilele
precedente extragerii (de joi, ora 00:00:00, pana miercuri, ora 23:59:59) cu o valoare individuala de minim
5 (cinci) euro credit. Pentru clarificare, incarcarile cartelelelor preplatite care cumuleaza minim 5 EURO (de
ex: o incarcare de 2 Euro, cumulata cu o incarcare de 3 Euro a aceleiasi cartele, nu este eligbila pentru
Concurs). Utilizatorul care nu doreste sa fie introdus in Concurs, va trimite un SMS gratuit cu textul STOP la
808 si va urma pasii comunicati. Utilizatorul de cartela de voce preplatita apartinand Telekom Romania
Mobile va fi denumit in continuare Utilizatorul.

3.2

La aceasta campanie promotionala pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul/ resedinta in
Romania, care au implinit varsta de 18 ani, anterior datei de incepere a promotiei. Pentru evitarea oricarui
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dubiu, persoanele juridice, chiar utilizatoare de cartele Telekom preplatite, nu pot participa la si nu li se pot
acorda premii în cadrul Promotiei. Pentru scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoana juridica
se intelege orice entitate care nu intra în categoria persoanelor fizice. Nu pot participa la aceasta promotie
angajatii companiilor din grupul Organizatorului si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti,
frati/surori, sot/sotie) precum si persoanele fizice care detin participatii, functii sau au vreun interes,
indiferent de natura acestuia, in legatura cu companiilor din grupul Organizatorului. Participanţii trebuie sa
nu utilizeze serviciile Telekom Romania Mobile in mod fraudulos. Se prezuma ca fiecare Participant deţine
cu titlu legal cartela preplătita SIM care corespunde numărului de telefon cu care acesta participa la
Promotie sau autorizarea expresa a proprietarului cartelei preplătite SIM de a folosi respectiva cartela
preplătita SIM si de a participa la Promotie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica si de a certifica titlul
Participantului asupra cartelei preplătite SIM corespunzătoare numărului de telefon cu care acesta
participa la Promotie si nu poate fi ţinut răspunzător pentru lipsa titlului sau orice utilizări neautorizate.
Titlul legal asupra cartelei SIM reîncărcabile se dovedeşte prin prezentarea acesteia.

Art.4.

Mecanismul de desfasurare a Concursului. Eligibilitate

4.1.

Concursul consta in acordarea posibilitatii tututor Utilizatorilor care indeplinesc cumulativ conditiile
prevazute in Regulament de a castiga premiile mentionate la art. 5 din Regulament.

4.2.

Conditiile pe care Utilizatorii trebuie sa le indeplineasca pentru a avea posibilitatea de a castiga Premiile
sunt:

4.2.1. Orice client Telekom Romania Mobile ce utilizeaza cartela preplatita, de voce sau internet, si efectueaza in
Perioada Concursului o reincarcare a acesteia de minim 5 (cinci) euro intr-una din saptamanile precedente
extragerilor, este eligibil pentru tombolele „GigaWinter”. Se ia in considerare valoarea individuala a
reincarcarilor efectuate si nu valoarea cumulata. Pentru clarificare, incarcarile cartelelelor preplatite care
cumuleaza minim 5 EURO (de ex: o incarcare de 2 Euro, cumulata cu o incarcare de 3 Euro a aceleiasi
cartele, nu este eligbila pentru Concurs).
4.2.2. Premiile oferite in timpul Concursului se vor acorda in urma extragerilor organizate conform programarii
mentionate la art.4.2.4. In functie de valoarea individuala reincarcata in saptamana precedenta extragerii,
Utilizatorii au una sau mai multe sanse de castig, dupa cum urmeaza:


reincarcare de 5 euro – 1 (o) sansa de castig



reincarcare de 6 euro – 2 (doua) sanse de castig



reincarcare de 7 euro, sau orice valoare mai mare decat 7 euro – 3 (trei) sanse de castig

Pentru fiecare extragere in parte se iau in calcul valorile reincarcate in saptamana precedenta, acestea
fiind eligibile doar in saptamana in care s-a facut reincarcarea, nu si pentru extragerile ulterioare.
4.2.3. Alocarea premiilor se va efectua in mod aleatoriu, prin trageri la sorti efectuate prin mijloace electronice
automate, avand astfel siguranta ca alegerile sunt aleatorii si ca factorul uman nu poate interveni in
desemnarea castigatorilor, pe baza numarului de telefon, din aplicatia SPSS Modeler, in fiecare
saptamana din totalul de 8 saptamani existente in perioada Concursului, in prezenta unui reprezantant
notarial. Se vor extrage saptamanal, timp de 8 saptamani, cate 1 castigator pentru fiecare tip de premiu,
respectiv: se vor extrage pentru premiile zilnice dintre Utilizatorii care au efectuat reincarcari in respectiva
zi a Concursului, iar pentru premiile saptamanele se vor extrage castigatorii dintre Utilizatorii care au
efectuat reincarcari in respectiva saptamana a Concursului. Pentru fiecare participant desemnat castigator
se vor extrage si alti 5 participanti de rezerva .
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4.2.4. Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor vor avea loc o data pe saptamana in Perioada Concursului,
dupa cum urmeaza:
 in data de 24 noiembrie 2016, pentru saptamana 17 noiembrie – 23 noiembrie 2016;
 in data de 05 decembrie 2016, pentru saptamana 24 noiembrie – 30 noiembrie 2016;
 in data de 08 decembrie 2016, pentru saptamana 01 decembrie – 07 decembrie 2016;
 in data de 15 decembrie 2016, pentru saptamana 08 decembrie – 14 decembrie 2016;
 in data de 05 ianuarie 2017, pentru saptamana 15 decembrie – 21 decembrie 2016;
 in data de 05 ianuarie 2017, pentru saptamana 22 decembrie – 28 decembrie 2016;
 in data de 05 ianuarie 2017, pentru saptamana 29 decembrie 2016– 04 ianuarie 2017;
 in data de 12 ianuarie 2017, pentru saptamana 05 ianuarie – 11 ianuarie 2017.
4.2.5. Un Participant poate castiga doar un singur premiu.

Art.5. Premii. Desemnarea castigatorilor
5.1 Premii
5.1.1 Premiile oferite in cadrul Concursului vor fi zilnice si saptamanale, conform articolului 5.1.2
5.1.2 In cadrul Concursului, se vor acorda un total de 128 de premii („Premii” sau „Premiu”) din 4 categorii diferite,
dupa cum urmeaza:
Premii zilnice:


cate 1 (un) telefon Samsung Galaxy S7 32GB Black pentru fiecare zi din Perioada
Concursului, timp de 56 de zile, fiecare avand valoarea de 667 EURO (TVA inclus)



cate 1 (un) telefon Sony Xperia XA Black pentru fiecare zi din Perioada Concursului, timp de
56 de zile, fiecare avand valoarea de 295 EURO (TVA inclus)

Premii Saptamanale:


Cate 1 (una) consola Sony Play Station4 500GB Slim pentru fiecare saptamana din Perioada
Concursului, timp de 8 saptamani, fiecare avand valoarea de 289 EURO (TVA inclus)



Cate 1 (un) autoturism marca Hyundai i20 pentru fiecare saptamana din Perioada
Concursului, timp de 8 saptamani, cu urmatoarele caracteristici:

MODEL

Hyundai i20

Nivel de echipare

Comfort

Motor (cc)

1248

Putere (CP/rpm)

75/5500

Transmisie

121/4000
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Norma de poluare

EURO 6

Culoare

Alb

Valoarea neta a unui autoturism marca Hyundai i20 este de 8.998 EURO (TVA inclus), careia i se adauga si 33.34
(TVA inclus) taxa numere provizorii si 24.44 EURO* Asigurare RCA**. Valoarea neta in RON a autoturismului va fi
calculata la momentul achizitiei, in functie de cursul BNR al zilei.
Valorile Premiilor sunt exprimate in EURO (TVA inclus) si sunt calculate pentru un curs 4.5 LEI/ 1 EURO, valabil pe
toata durata concursului.
*Polita de Asigurare RCA este nepurtatoare de TVA;
**Valoarea asigurarii RCA poate fluctua in functie de normele legale in vigoare la momentul achizitiei.
Fotografiile autoturismului care se vor utiliza in materialele de promovare ale Concursului sunt cu titlu de
prezentare.
Termenul de intrare in posesia Premiului constand intr-un autoturism, descris mai sus, este de maxim 2 luni
calendaristice de la data validarii premiului.
Autoturismele vor fi predat castigatorilor de catre Organizator impreuna cu toate documentele necesare
pentru punerea in circulatie a acestora pe drumurile publice, fara niciun fel de interdictii si/sau restrictii de folosire,
altele decat cele stabilite expres prin acte normative in vigoare, respectiv autoturismele vor fi inmatriculate cu
numere provizorii valabile 30 de zile. Locatia punerii efective in posesie a autoturismulelor va fi comunicata
telefonic castigatorilor.
Ulterior intrarii in posesie a autoturismelor, castigatorilor le revin toate responsabilitatiile si obligatiile
conform legislatiei aplicabile in Romania, cat si responsabilitatea intretinerii premiilor la standardale legale,
Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterior acordarii oficiale a premiilor, de exemplu, insa fara a se
limita la: costuri inmatriculare si inregistrare a masinilor, asigurare de raspunde civila auto, costuri inspectia tehnica
periodica, costuri modificare si/sau schimbare carte verde masina si certificat de inmatriculare.
Inmatricularea autoturismelor in termenul legal, precum si plata taxelor legale legate de aceasta, ii revin
castigatorului si nu Organizatorului. In cazul in care Participantul castigator refuza sau nu poate intra in posesia
Premiului, acesta se va acorda Participantului ales ca rezerva in urma tragerii la sorti. In cazul in care si acesta din
urma refuza sau nu revendica premiul, se va efectua o noua extragere. Daca oricare dintre premii nu a putut fi
acordat participantului datorita faptului ca nu este indeplinita o conditie mentionata in prezentul Regulament,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula respectivul premiu. In cazul in care castigatorul autoturismului este in
imposibilitatea de a se prezenta in vederea acordarii premiului castigat, acesta poate imputernici o alta persoana in
acest sens. Imputernicirea este obligatorie a fi una notariala.
5.1.4 Pentru clarificare, costurile aditionale efectuate de catre castigatori, cu exceptia impozitului datorat pe
venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor, nu vor fi suportate de Organizatorul Concursului.
5.1.5
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte premii dupa cum nu
este permisa, in nicio situatie, cedarea, catre unul sau mai multi terti, dreptului la premiul castigat.
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5.2

Desemnarea castigatorilor Premiilor:

5.2.1

Desemnarea Participantilor castigatori ai Premiilor va avea loc in ziua de Joi a fiecarei sapatamani din
Perioada Concursului, intre orele 10-18, incepand cu data de 24 noiembrie 2016. In zilele in care tragerea
la sorti este intr-una din zilele desemnate sarbatoare legala sau extragerea nu poate fi efectuata in acea zi
din motive obiective, extragea se va decala in functie de prima zi disponibila a reprezentantului notarial.
Se vor extrage, in ordine, 2 castigatori pentru premiile oferite saptamanal, cate un castigator pentru fiecare
categorie de premiu, si 14 castigatori pentru premiile oferite zilnic, cate un castigator pentru fiecare
categorie de premiu, din premiile oferite zilnic, timp de 8 saptamani, plus alte 5 numere de telefon de
rezerva pentru fiecare numar de telefon desemnat castigator, pe baza numerelor de telefon eligibile intrate
in concurs. Extragerile de rezerva se efectueaza pentru cazul in care castigatorii initiali refuza, sunt
descalificati de catre Organizator sau sunt in imposibilitatea ridicarii premiului.

5.2.2

Pentru desemnarea castigatorilor se va crea o baza de date, administrata de Organizator, actualizata
saptamanal pe Durata Concursului in care vor fi înregistrate numerele de telefon Telekom Romania Mobile
sau portate in reteaua Telekom Romania Mobile apartinand Participanţilor la Concurs.

5.2.3

Lista Participantilor castigatori si a Premiilor castigate de fiecare dintre acestia va fi comunicata tuturor
Participantilor castigatori in termen de 3 zile lucratoare, prin apel telefonic. Ulterior validariii castigatorilor,
aceasta va fi publicata si pe paginile de internet ale Organizatorului www.gigawinter.ro si www.telekom.ro.
Timp de 3 zile lucratoare de la extragerea saptamanala, Organizatorul va încerca sa contacteze telefonic
pe fiecare dintre Participanţi desemnaţi castigatori la numerele de telefon Telekom Romania Mobile trase
la sorti, pentru a-i informa despre modalitatea si condiţiile in care pot intra in posesia premiului
saptamanal.
Participantul desemnat castigator va fi contactat de cel putin 3 ori pe zi, in intervalul orar 09.00 –18.00, la o
distanta minima de 2 ore intre apelurile telefonice.
Organizatorul isi declina orice răspundere in situaţia in care Participanţii nu răspund la apelurile
reprezentanţilor Telekom Romania Mobile, din diverse motive, cum ar fii: nu se afla in aria de acoperire
Telekom, au telefonul defect, au mesageria neactivata sau supraîncărcata, nu vorbesc limba romana, au
handicap auditiv sau de alta natura sau pentru orice situaţii in care Participanţii nu pot fi contactaţi in
termenul de 3 zile lucratoare sus-menţionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu
poate comunica cu Participanţii, atunci aceştia vor fi declaraţi necastigatori si se va trece la contactarea
telefonica a Participanţilor de rezerva, in ordinea tragerii la sorti.
Telekom Romania Mobile nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanelor care răspund
la aceste apeluri si nici pentru datele de identificare oferite de fiecare dintre aceştia necesare validării
ulterioare ca si castigatori. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel al Organizatorului la
care acesta a raspuns.
Fiecare Participant castigator consimte ca numele, oraşul de domiciliu/reşedinţa a Participantului
Castigator precum si premiul acordat sa fie făcute publice in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000
art.42 (2).
In timpul acestei convorbiri telefonice fiecare Participant Castigator va fi invitat de către consultanţii
Telekom Romania Mobile să furnizeze informatii detaliate: numele complet, data nasterii, adresa de
domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal din cartea de identitate şi seria cartelei preplătite SIM aferenta
numărului de telefon Telekom Romania Mobile extras la extragerea saptamanala, pentru a i se verifica
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identitatea la momentul predării Premiului. In cadrul apelului telefonic, participantul castigator isi da
acceptul pentru primirea premiului si pentru procesarea datelor cu caracter personal sus-menţionate, sub
sancţiunea pierderii premiului. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea cu privire la identitatea
persoanei care raspunde la apelul consultantilor sai si nici pentru datele de identitate oferite de acesta,
necesare validarii Castigatorului. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel al
Organizatorului, cand i se va prezenta Participantului castigator motivul apelarii numarului respectiv. Orice
abatere atrage descalificarea din Concurs.
Refuzul Participantului de a furniza datele de identitate in cadrul apelului Organizatorului atrage
descalificarea respectivului Participant.
In cazul in care Participantul castigator intruneste toate conditiiile de acordare a Premiului, conform celor
descrise in Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la premiul castigat si modalitatea de intrare
in posesia acestuia.
Nu este acceptabilă propunerea de catre un castigator a unei modalitati diferite de cea indicată de
Organizator pentru ridicarea premiului.
Premiile vor fi acordate castigatorilor daca aceştia îndeplinesc cumulativ condiţiile din prezentul
Regulament:


Participanţii desemnaţi castigatori sa nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării
prevederilor sau neîndeplinirii condiţiilor din prezentul Regulament Oficial;



Comunicarea cu Participantul castigator este posibila in termenele menţionate in prezentul
Regulament Oficial;



Participantul nu refuza si nu face opoziţie la, procesarea datelor sale cu caracter personal de
către Organizator in scopul prezentului Regulament Oficial;



Participantul desemnat castigator, prezintă toate documentele solicitate pentru verificarea
identitatii, a eligibilitatii, precum si procesul verbal de acceptare a premiului săptămânal
personal;



Participantul desemnat castigator trebuie sa aiba cartela preplatita activa la momentul
semnarii Procesului Verbal de primire a Premiului;



Un participant utilizator al unei cartele preplatite, care participa la Concurs cu credit
achizitionat din reincarcari efectuate de pe numere de abonament, poate fi declarat castigator
daca sumele corespunzatoare creditului respectiv au fost achitate de titularii numerelor de
abonament care au efectuat reincarcarea numerelor preplatie respective.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa nu aloce premiile Participantilor desemnati castigatori in cazul in care
acestia au fost suspendati (inclusiv pentru frauda), dezactivati, sau nu au efectuat plata facturii care
include o reincarcare.
In cazul in care oricare dintre Participantii desemnaţi castigatori nu îndeplineşte condiţiile de participare,
este descalificat, este in imposibilitatea de a se prezenta pentru verificarea identitatii si ridicarea premiului
săptămânal in termenul comunicat si agreat telefonic, sau in cazul in care refuza sa intre in posesia
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premiului precum si in cazul in care Organizatorul nu-i aloca premiul fiind suspendat sau dezactivat,
Organizatorul va acorda premiul Participanţilor de rezerva in ordinea extragerii, conform procedurii de
acordare descrise in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul va publica numele castigatorilor la tragerile saptamanale si premiile acordate, ulterior
validarii, pe website-ul sau: www.telekom.ro si pe site-ul www.gigawinter.ro.
Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul nu va avea nici o responsabilitate si nu va putea fi implicat în
nici un litigiu legat de drepturile de utilizare a cartelei preplatite Telekom. Orice tentativa de frauda din
partea Participanţilor va atrage dupa sine anularea oricaror drepturi castigate de acestia pana la data
respectiva.
5.2.4

Premiile vor fi acordate de catre Telekom Romania Mobile in calitatea sa de Organizator al Concursului,
participantilor castigatori ai Concursului, conform Regulamentului.

5.2.5

Predarea Premiilor se va face prin 2 modalitati distincte, in functie de premiul castigat in cadrul
concursului:
(i) Pentru livrarea consolelor Sony PlayStation 4 si telefoanelor Smartphone Samsung Galaxy
S7 32GB Black si Sony Xperia XA Black, livrarea se va face in magazinele Telekom sau
Germanos, pe baza unei copii de pe Cartea de Identitante a Participantului Castigator, iar
predarea va fi consemnata prin incheierea unui proces-verbal de predare-primire
(„Procesul-Verbal”) semnat in 2 (doua) exemplare de catre Participantul Castigator si
reprezentantul Telekom, cate unul pentru fiecare parte. Prin exceptie de la cele prevazute
mai sus, Telekom Romania isi rezerva dreptul sa nu aloce premiile Participantilor
desemnati castigatori in cazul in care acestia au fost suspendati (inclusiv pentru frauda)
sau dezactivati. In acest caz, Organizatorul va acorda premiile Participanţilor de rezerva in
ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise in prezentul Regulament
Oficial;
(ii) Acordarea premiilor constand in autoturisme Hyundai i20 se va face intr-o locatie
comunicata ulterior de catre Organizator, iar predarea acestora prin intermediul agentie
de publicitate colaboratoare. Participantul desemnat castigator face dovada identitatii
sale prin Cartea de Identitate, prezinta toate documentele solicitate si cartela SIM, incheie
procesul verbal de predare-primire („Procesul-Verbal”) si orice alt document necesar
pentru a intra in posesia premiului. De asemenea, Participantul desemnat castigator in
urma acordului semnat in prealabil va participa la o filmare si sedinta foto ce se va
desfasura prin intermediul agentiei de publicitate partenere, cu privire la care va trebui sa
isi dea acordul inainte de desemnarea sa ca si castigator, prin semnarea unui formular de
acord cu privire la utilizarea de catre Organizator a imaginii sale in scopuri publicitare cu
privire la Concurs. Materialele astfel obtinute vor fi utilizate ulterior de catre Organizator.

5.3

Transferul dreptului de proprietate si a riscurilor asociate Premiilor:

5.3.1

Dupa semnarea Procesului-Verbal si actelor necesare, Organizatorul este absolvit de orice obligatii privind
Premiul. Dreptul de proprietate se transfera la Participantul castigator la data semnarii Procesului-Verbal si
actelor necesare.
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In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de
orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a
participarii la acest Concurs.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezentul
Concurs, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.
5.3.2

Telekom Romania Mobile are dreptul de a refuza acordarea Premiilor, precum si dreptul de a pretinde
restituirea de la castigatori a Premiilor oferite, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau cu
incalcarea prezentului Regulament ori a altor proceduri interne ale Telekom Romania conform dispozitiilor
legale. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Concurs, va atrage anularea
tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3.3

Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu poate
solicita modificari ale caracteristicilor premiului.

Art.6.

Solutionarea divergentelor

6.1.

In cazul unor potentiale divergente aparute intre Organizator si Participanti in legatura cu Concursul,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

6.2.

In vederea solutionarii divergentei, Organizatorul va analiza reclamatia Participantului avand in vedere
prevederile Regulamentului, temeiurile invocate de reclamant si punctele de vedere ale celorlalte parti
implicate. Dupa deliberarea reprezentantilor Organizatorului, acestia vor redacta un raspuns la reclamatie
care va fi transmis in scris reclamantului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea reclamatiei in
cauza.

6.3.

Deciziile de solutionare nu pot fi contestate si trebuie aplicate intocmai de catre Participanti.

Art.7. Diverse
7.1

Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

7.2

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti Participanti sunt in
incapacitate de a participa partial sau integral, la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor
circumstante aflate in afara controlului pe care Telekom Romania 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 Concursului. 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, 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.

7.3

Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate
in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia
Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau
desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica
sau suspenda Concursul. Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a
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dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Concursului, se va face un anunt oficial la locatia
Concursului.
7.4

Regulamentul Concursului este disponibil, gratuit, oricarui solicitant si/sau participant pe pagina de
internet a Concursului www.gigawinter.ro, pe site-ul www.telekom.ro, in magazinele si la sediul
Organizatorului. Continutul Regulamentului poate fi modificat de catre Organizator, modificarile urmand a
fi publicate pe pagina de internet a Concursului.

Art.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Prin participarea la Concurs, Participantul isi exprima acordul in mod explicit si fara echivoc ca
Organizatorul si Agentia sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte,
sa utilizeze, sa transfere sau sa prelucreze datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza,
in scopurile mentionate in prezentul Regulament si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre Telekom Romania Mobile si
Agentie in conformitate cu prevederile Legilor nr. 677/2001 şi 506/2004.
De asemenea, prin participarea la Concurs, Participantii consimt ca in cazul in care Participanţii vor fi
desemnaţi castigatori in urma Tragerilor Săptămânale sa furnizeze urmatoarele date cu caracter personal:
nume si prenume, codul numeric personal, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu/resedinta.
Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre
Organizator in scopul Concursului si al prezentului Regulament. Prin participarea la Concurs, Participantii
inteleg si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul si Agentia sa ii fotografieze si filmeze
si sa utilizeze datele astfel obtinute in vederea publicarii acestora pe internet/intranet, pe pagini web de
socializare in vederea aducerii la cunostinta publicului a Participantilor castigatori si a premilor acordate.
Refuzul unui Participant de a i se procesa datele personale mentionate mai sus in scopul Concursului de
catre Organizator si Agentie cat si refuzul de a i se publica numele, prenumele si imaginea in cadrul
anunturilor cu privire la castigatorii Concursului, indreptateste Organizatorul sa nu ii acorde Premiul
castigat.
Conform legislaţiei aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor premiilor
săptămânale şi premiile acordate săptămânal. Astfel, participarea la Concurs presupune acordul fiecărui
Participant sau, după caz, si al părinţilor/tutorelui acestuia ca imaginea, numele si localitatea în care
domiciliază acesta să poată fi făcute publice şi folosite în materiale audio şi video de către Organizator fără
nici un fel de obligaţie de plată în sarcina Organizatorului în contrapartidă.
Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de Participant in scopul acestui Concurs,
Participantul are urmatoarele drepturi: de acces si interventie la Informatie, de opozitie cu privire la
prelucrarea Informatiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei, asa
dupa cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001. Drepturile mentionate
includ:
a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt
prelucrate de catre Organizator;
b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa
particulara, ca datele cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea
nu va mai viza datele in cauza.
c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il
vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;
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d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor
sale;
e) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca
datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
8.7

8.8

8.9
8.10

8.11

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 8.5., solicitantul trebuie să inainteze o cerere scrisa, datata
si semnata la sediul Organizatorului din Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium
House, etajele 1 si 2, sector 6, Bucureşti sau prin fax la numarul 021.4401098. In cerere se va preciza daca
se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de
corespondenta care să asigure predarea numai personal. Organizatorul va comunica masurile adoptate /
informatiile solicitate in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data primirii cererii.
Participantul a fost informat si a acceptat prelucrarea datelor personale cu functie de identificare (ex.
CNP), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le contin, pentru scopurile si conditiile indicate in
prezentul Regulament si pentru realizarea obligatiilor legale care le incumba Organizatorului acestui
concurs.
Cu acordul expres al Participantului declarat castigator, Organizatorul va pastra fotocopii ale actelor de
identitate ale acestuia in scopul identificarii, pentru verificarea respectarii criteriilor de participare si
acordarea premiilor.
Dupa incheierea Concursului, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator si
Agentie in legatura cu Concursul vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se
afla deja in posesia Organizatorului sau Agentiei si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al
Concursului, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator si/sau
Agentie in scopul in care au fost colectate).
Datele cu caracter personal vor putea fi transmise, ca urmare a unei cereri expres formulate emise cu
respectarea dispozitiilor legale, autoritatilor si/sau institutiilor publice, cu atributii in domeniul prevenirii si
combaterii actiunilor ilicite/infractiunilor informatice in vederea efectuarii de verificari justificate in baza
legii.

Art.9. Forta Majora si Cazul Fortuit
9.1
9.2

Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel
care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.
Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare acestuia de catre Organizator, Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire
va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Art. 10 Taxe si Impozite
Partile iau act de faptul ca, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor
care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile.
In acest sens, Organizatorul, se obliga:
- sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor
Codului fiscal (plata si depunerea declaratiilor fiscale corespunzatoare);
- sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul
realizat de castigator prin acordarea premiilor.
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Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii)
in legatura cu Premiile acordate castigatorilor sunt in sarcina exclusiva a acestora.

Art.13. Notificari
Orice corespondenta, notificare, informare se va transmite de catre Organizator Participantilor sau persoanelor
interesate prin intermediul site-ului www.telekom.ro sau la adresa de e-mail/de contact indicata de catre solicitant.
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