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REGULAMENTUL CONCURSULUI 

#EUANDME – UNTOLD 2018 

Perioada:  2 - 5 august 2018  

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

1.1. Concursul “#EUANDME – UNTOLD 2018” este organizat de Reprezentanța Comisiei 

Europene în România, (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Bucureşti , 

str. Vasile Lascăr, nr. 31.  

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este 
obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării 
acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament şi de a anunţa acest lucru 
public prin accesarea paginii web https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro  . 
1.3. Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adiţional. Atât 
regulamentul, cât şi eventualele acte adiţionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în 
mod gratuit oricărei persoane interesate şi se vor găsi la sediul Organizatorului din 
Bucureşti, putând fi obţinute ca urmare a transmiterii unei solicitări scrise datate şi semnate 
sau în format electronic prin accesarea paginii web 
https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro  . 

1.4. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi 

până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel de 

modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei concursului, va fi supusă 

procedurii de autentificare de către un notar public şi va face parte integrantă din 

Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului 

adiţional.  

1.5. Concursul se va desfăşura prin intermediul agenției de publicitate  Touch 

Communications S.R.L., persoana juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Soldat 

Buciumat Gheorghe nr. 27, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6196/2015, 

având cod unic de înregistrare RO34551632, (denumită în continuare „Agenția”), 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI  ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE 

Concursul este organizat şi se desfăşoară în perioada: 2 august – 5 august 2018 , zilnic în 
intervalul orar 14:00-20:00, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în 
standul de prezentare a Organizatorului din cadrul Festivalului Untold Editia 2018 – 
Daydreaming Area (Parcul Central, Cluj-Napoca). 

SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 

https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro
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3.1. La acest concurs pot participa doar persoane fizice, cu vârsta de minim 18 ani împliniţi 
până la data începerii concursului (2 august 2018), cetăţeni romani, cu domiciliul stabil în 
România, participanți ai Festivalului Untold Ediția 2018, care acceptă condiţiile prezentului 
regulament.  

3.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai 
Organizatorului, ai Agentiei , ai Festivalului Untold , şi ai celorlalte companii implicate în 
organizarea şi derularea Concursului, soţii, soţiile şi rudele de gradul întâi (părinţi, copii) 
ale persoanelor enumerate anterior.   
 
3.3. În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, 
aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, 
incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii, dacă este cazul, potrivit legii, prin care 
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului 
respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de premiul 
şi de participarea persoanei respective la aceast concurs.  

 
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS 

Tombola #euandme 

4.1. În vederea participării la tombolă, Participanţii trebuie să parcurgă paşii de mai jos : 

4.1.1. Să solicite un formular de chestionar de la promoterii #euandme pe perioada 
concursului de la zona Reprezentanței Comisiei Europene în Romania din cadrul 
Festivalului Untold Ediția 2018. 

4.1.4. Să completeze chestionarul  și să-l introducă în urna aflată în zona Reprezentanței 
Comisiei Europene în Romania din cadrul Festivalului Untold Ediția 2018. 

 
 
#euandme InstaPhoto 
 
4.2. Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea 
de premii, Organizatorul are dreptul de a lua măsurile legale pe care le consideră necesare cu 
privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente. 
 
4.3. În cadrul concursului, un participant poate caștiga maxim 1 premiu . 
 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS 

5.1. În cadrul prezentului concurs fiecare participant are şansa de a câştiga, unul din 
următoarele premii:  

5.1.1.tombola #euandme 
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 1 City Break, la alegere, în două capitale europene din Uniunea Europeană, în 

valaore de maxim 1000 euro; premiul va fi oferit sub forma unui voucher de calătorie 

prin intermediul unei agenții de turism locale. 

5.1.2. #euandme InstaPhoto 
 

 400 bucăți tricouri personalizate cu logo #EUandME și logo UE ; firecare tricou 

având valoarea unitară de 4,5 euro/buc; 

 300 bucăți șepci personalizate cu logo #EUandME; firecare șapcă având valoarea 

unitară de 3,6 euro/ buc; 

 200 bucăți ochelari personalizați cu logo #EUandME; firecare pereche de ochelari 

având valoarea unitară de 3 euro/ buc; 

 193 bucăți rucsaci personalizați cu logo #EUandME; firecare rucsac având valoarea 

unitară de 2 euro/ buc; 

5.2. Valoarea maximă totală comercială a premiilor oferite în cadrul concursului este de 
4836 euro, fără TVA. 

5.3. În cadrul acestui concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau 
schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai 
premiilor, neputând transfera dreptul lui către alte persoane. Premiile din imaginile de pe 
materialele de prezentare ale concursului sunt cu titlu exemplificativ. 

5.4. Tragerea la sorți pentru tombola #euandme va avea loc la sediul Touch 
Communications SRL, în prezența unui notar public. Tragerea la sorți va avea loc în maxim 
14 zile lucrătoare de la terminarea concursului. 

La tragerea la sorți participă toate înscrierile din perioada concursului.  Se va extrage 1 
potențial câștigător și 5 rezerve. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi anunțat 
sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate la Secțiunea 6 a 
Regulamentului, se va apela la rezervă, în ordinea extragerii și se va urma aceeași 
procedură de anunțare și validare.  
5.6. Numele și prenumele câștigătorului de la tombola #euandme cât și premiul câștigat 
vor fi publicate, în termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validării, pe pagina web 
https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro  . 

 

5.7. Organizatorul va acorda 1094 premii în cadrul Concursului.  

 

SECŢIUNEA 6. REVENDICAREA,  VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

 

tombola #euandme 

https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro


4 

 

6.1. Anunțarea posibililor câștigători se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la 
data tragerii la sorți, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu 
care posibili câștigători s-au înscris în Concursului. Aceștia vor fi informați în legătură cu 
premiul câștigat și procedura de validare. 

6.2. Reprezentanții Agenției Touch Communications vor încerca să contacteze fiecare 
posibil câștigător apelând numărul de telefon de maximum 2 ori, în 2 zile diferite, în 
intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă, din motive independente de voința 
Agenției, posibilul câștigător nu poate fi contactat în condițiile stabilite (are telefonul închis 
/ nu răspunde la nici unul dintre apeluri / numărul de telefon nu este alocat/nu și-a dat 
acordul de prelucrare a dateleor cu caracter personal), se va apela la rezerva. 

6.3. În urma validării telefonice, potențialii câștigători vor trebui să confirme participarea la 
concurs si datele din chestionar. 

6.4. Pentru validarea premiului, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere potențialilor 
câștigători o copie scanata a actului de identitate. 

 
#euandme InstaPhoto 
 

6.5. Anunțarea, validarea și predarea premiilor  se va face pe perioada concursului la zona 
de activare a Organizatorului din cadrul Festivalui Untold. Înaintea validării și predării 
premiului, posibilii câștigători trebuie să facă dovada postării unei fotografii de la zona de 
activare a Organizatorului pe pagina proprie de Intagram/Facebook cu #euandme. 

6.6. Căștigătorii își pot alege orice premiu detaliat la punctul 5.1.2. în limita stocului 
disponibil. Un participant poate câștiga maxim 1 premiu pe toată perioada concursului. 
 

 

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE 

7.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru 
premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe 
venit, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul 
sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.  

7.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații 
financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei 
câștigătoare, cu excepția impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe 
venit din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile în bani 
obținute din concurs, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l calculeze, rețină și vireze 
conform legislației aplicabile. 

 

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI  
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8.1. Regulamentul oficial al concursului și eventualele acte adiționale prin care va fi 
modificat sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a loteriei 
publicitare, în oricare dintre urmatoarele modalități: 
- în format electronic, prin accesarea paginii web https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro. 

 

- în format fizic printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului; 

 

8.2. Participarea la aceast concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor 
prezentului Regulament. Prin participarea la aceast concurs, participanții declară că au luat 
la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor 
prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare. 

8.3. Participarea la aceast concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 
neechivocă a prezentului Regulament.   

8.4. Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au 
dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. 

8.5. Eventualele contestații vor fi luate în considerare pe perioada concursului și timp de 10 
(zece) zile dupa tragerea la sorți. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor 
fi luate în considerare. 

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluționate de instanțele judecătorești române competente. 

 

SECŢIUNEA 10. PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Agenția  implicată în organizarea 
Concursului se obligă să respecte prevederile: 

 REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în 
continuare „GDPR”); 

 Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 
de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002; 

 Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

https://ec.europa.eu/romania/news/contests_ro


6 

 

 Codului Civil român, precum si a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică 
derulării acestui concurs. 

10.2. Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile 
Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele 
acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă că, pentru 
îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de 
Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile 
menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta 
vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile art. 8.5 
de mai sus. 

10.3. Înscrierea în Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de 
date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt:  nume, prenume, 
localitatea de domiciliu, telefon, email, semnătura , imaginea (fotografia) si  CNP-ul (doar 
în cazul câștigătorului de la tombole #euandme). 

10.4. Operatorul datelor personale (denumit în continuare „Operatorul”) enumerate la art. 
10.3 de mai sus este Organizatorul Concurs, Reprezentanta Comisiei Europene în Romania 
. Operatorul colectează și prelucrează aceste date prin intermediul împuternicitului sau 
(denumit în continuare „Împuternicit”) Touch Communications. 

10.5. Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la art. 10.3 de mai sus îl 
reprezintă: înscrierea în Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului, 
atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de 
premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Concurs, 
formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către 
Organizator și Împuterniciți a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. 

10.6.  Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate la 10.3 de mai 
sus îl constituie concursului adresat de către Organizator publicului larg, acceptată de către 
participanșți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), literele 
a) si b), c) si f) din GDPR.  

10.7. În afară de Operator, prin Împuternicit, nu există alte categorii de destinatari ai datelor 
cu caracter personal colectate în virtutea Concursului. 

10.8. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata 
Concursului, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului și 
Împuternicitului după scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea 
Concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor 
interese legitime ale Operatorului și/sau ale Împuternicitului sunt necesare durate mai 
mari de păstrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi șterse din 
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sistemele și evidențele Operatorului și/sau Împuternicitului și/sau vor lua măsuri pentru a 
le anonimiza, astfel încât identificarea Participanților în baza acestora să nu mai fie 
posibilă.Datele cu privire la câștigători colectate în virtutea prezentului Concurs sunt 
stocate de către Operator și Împuternicit pentru o perioadă care nu va depăși prevederile 
impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție 
de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 
ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit 
legislației contabile în vigoare.Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea 
prezentului Concurs reprezinta o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind 
reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a 
acestuia în Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai 
pentru a putea participa la Concurs, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să 
solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislație în vigoare (cum ar 
fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 
99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării 
acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în 
concurs, iar odată înscrise, nu vor putea fi încluse în tragerea la sorți și nu vor putea 
beneficia de premiul pus in joc. 

10.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și 
câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”): 

A. Dreptul de acces la date 

(1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că 
datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se 
face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa 
acestuia mentionată la Secțiunea 1 din Regulament.  

(2) Persoana Vizată are acces la urmatoarele informații: 

(a) scopurile prelucrării; 

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost 
sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații 
internaționale; 

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele 
cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 
această perioadă; 
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(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, 
menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile 
respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și 
consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

 (3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o 
taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată 
introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită 
un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. 

B. Dreptul la rectificare : se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, de către 
Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. 
Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal 
incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. 

C. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a 
solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în 
cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:  

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru care au fost colectate sau prelucrate;  

(ii) Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic 
pentru prelucrare;  

(iii) Persoana Vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;  

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, 

D. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: 

(i) Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite 
Operatorului verificarea corectitudinii datelor;  

(ii) prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb restricționarea;  

(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, 
dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  
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(iv) Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică 
dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.  

În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator 
și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri. 

E. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării concursului și a 
efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele 
cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial  într-un 
mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a 
solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea 
Organizatorului inițial.  

F. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată 
are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în 
mod similar într-o masură semnificativă. Cele menționare anterior nu se aplică dacă 
prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, 
dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat 
consimțământul în mod explicit.  

G. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a 
Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale 
Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui 
drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea 
datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor 
obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia. 

H. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legatură cu aspecte legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia. 

10.10. Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, 
datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul, sau la adresa de e-mail 
office@touchcommunications.ro . 

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

11.1. Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță 
majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât 
organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui 
proiect.  

mailto:office@touchcommunications.ro
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11.2. Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau 
parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea concursului, Organizatorul va fi 
exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care 
această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod 
Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice 
participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță 
majoră. 

11.3. Concursul „#euandme instaphoto” poate înceta în momentul finalizării stocului de 
premii alocat la punctul 5.1.2. . 

 

SECŢIUNEA 12. CLAUZE DIVERSE  

12.1. Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate câştigătorului care 
îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru: 
- Înregistrările trimise în afara perioadei concursului ; 
- Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii în vederea contactării și 
atribuirii premiului; 
- Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de 
Organizator; 
- Situațiile în care numărul de telefon de pe chestionar nu poate fi identificat și ca atare 
Organizatorul nu va putea contacta participanții la concurs; 
- Eventuale accidente apărute în cadrul excursiei ; 
- Valabilitatea documentelor de călătorie (pașapoart/carte de identitate). Acestea intră 

exclusiv în sarcina câștigătorului. 
- Asigurarea de călătorie. Aceastea intră exclusiv in sarcina câștigătorului. 
 

 

12.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se 
desfășoară înscrierile în concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă 
înscrierile respective vor fi anulate. 

12.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în 
concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului. 

12.4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de 
fraudă a tombolei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile 
acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat 
eliminarea din concurs.  
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12.5. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de 
către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul 
câștigat.  
 
 
Organizator, 
 
S.C. Immochan Imobiliare S.R.L.,  
prin S.C. Touch Communications S.R.L. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

Chestionar  
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ANEXA 2 

PROCES VERBAL DE VALIDARE.  

Subsemnatul […………………………………..……], reprezentant al Touch Communications 
S.R.L. în numele Reprezentanței Comisiei Europene în România, astăzi 
[……………………………] , constat că s-au respectat procedurile de înscriere  în cadrul 
concursului „tombola #euandme” și îl validez pe [………………………….……………] ca și 
câștigător al premiului constând într-un voucher de călătorie - 1 City Break, la alegere ,  în 
două capitale europene din Uniunea Europeană, în valaore de maxim 1000 euro .  

 

Semnatură reprezentant Touch Communications S.R.L. în numele Reprezentanței Comisiei 
Europene în România 

 

 

DECLARAȚIA CÂȘTIGĂTORULUI.  

Subsemnata/ul [………………………………….……], câștigător în cadrul concursului 
„tombola #euandme!”  , din […………………………],  declar pe propria răspundere faptul 
că indeplinesc condițiile de participare impuse de regulamentul oficial al concursului și că 
imi asum toată răspunderea în ceea ce privește premiul câștigat în cadrul concursului. 

 

Semnatura câștigătorului 

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE   

Prin prezentul proces verbal , subsemnatul [……………..……………………], reprezentant al 
Touch Communications S.R.L. în numele Reprezentantei Comisiei Europene în România,, 
astăzi […………………………] ,  a predat către [………………………..…………………], 
câștigător în cadrul concursului „tombola #euandme”, 1 voucher de călătorie - 1 City Break, 
la alegere ,  în două capitale europene din Uniunea Europeană, în valaore de maxim 1000 
euro .  
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Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare, fiecare având valoare de original, câte 
un exemplar pentru fiecare parte. 

Semnătura reprezentant Touch Communications S.R.L.                           
în numele Reprezentantei Comisiei Europene 

Semnătura câștigătorului 

  

 
 


