
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

timbru sec

Regulamentul concursului «Digi24 te duce la „1917: Speranță și moarte”»

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului

Organizatorul concursului « Digi24 te duce la „1917: Speranță și moarte” » (denumit in cele ce urmeaza
„Concursul”) este Campus Media TV S.R.L., cu sediul in Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr. Staicovici, nr. 75,
Forum 2000 Building, Faza I, etaj V, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13933/2008, CUI
24334385, reprezentată legal prin dl. Mihai Dinei - Administrator, deținătoarea licenței audiovizuale pentru
postul de Televiziune Digi 24, denumită in continuare „Organizator” sau „Digi24”.

Alaturi de Organizatorul Campus Media TV S.R.L., co-organizator al Concursului este societatea Vertical
Entertainment S.R.L..

Prin organizarea acestui Concurs, Campus Media TV S.R.L urmareste cresterea audientei si promovarea
brand-ului Digi24.

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare
dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul
desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din
Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 05.02.2020, dupa cum se detaliaza la art. 8 de mai
jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand
inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament
urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv
www.digi24.ro.

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata.

Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.

Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Facebook Digi24, in perioada 05.02.2020, ora
00:01 - 05.02.2020, ora 23:59.

Art. 4. Conditiile de participare la Concurs



La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 05.02.2020;
b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
c) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai

persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau
colaterala;

d) detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care
va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca Participantii sunt
declarati castigatori ai Concursului;

e) nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii
electronice sau de alta natura prestate de Organizator;

f) participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in
conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face
parte integranta din prezentul Regulament.

g) Nu au mai castigat in cele 12 luni anterioare inceperii Concursului vreun premiu la vreun
concurs/campanie organizat(ă) in legatura cu postul Digi24.

Inscrierea la Concurs presupune urmatoarele: (i) citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de
Participanti; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si (iii)
intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, Participantii pot fi
exclusi din Concurs si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele mentionate la subpct.(i)-(iii) reprezinta
conditii esentiale pentru inscrierea la Concurs.

Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul este indreptatit sa nu acorde premiul
unei persoane care nu indeplineste conditiile de participare la Concurs, chiar daca acesta a fost declarat
castigator in cadrul unei emisiuni Digi24.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului

5.1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfasoara pe durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul
Concursului” de mai sus.

Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se
detaliaza la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.

In perioada 05.02.2020, ora 00:01 - 05.02.2020, ora 23:59, se înscriu în concurs toate persoanele care să
comentează la postarea de pe pagina de Facebook Digi24 www.facebook.com/Digi24HD/ despre
organizarea concursului printr-un comentariu despre cea mai frumoasă experiență a lor la un film. Nu vor fi
luate in considerare comentariile cu continut obscen sau care contin mesaje care incalca legislatia in
vigoare. La finalul concursului, în data de 06.02.2020, ora 00:00, primii 10 participanți care au cele mai
multe like-uri primite la comentariul lor vor fi declarați câștigători.

https://www.facebook.com/Digi24HD/


Premiile concursului sunt asigurate de catre societatea Vertical Entertainment S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, str. Tokio nr. 11, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8563/18.07.2014,
avand cod unic de inregistrare RO33400771.
Prin participarea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate,
niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva
Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) comentariile nu
ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) comentariile
ajung in alta forma/format de natura a face imposibila participarea la Concurs; (iii) comentariile ajung cu o
intarziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de trafic; (iv) exista erori de conectare la
retea si/sau la serviciu; (v) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrange
in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, (vi)
altele asemenea.

5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului

Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1 de
mai sus.

Castigatorii premiilor constand in total in 10 invitații duble la filmul „1917: Speranță și moarte”, la Grand
Powered by CINEPLEXX din Baneasa Shopping City din București, valabile până pe 13 februarie 2020, se
desemneaza conform celor mentionate la alin. 5.1. de mai sus. Castigatorii se anunta printr-un comentariu
pe pagina de Facebook Digi24 si se pot anunta si pe site-ul www.digi24.ro, la alegerea Organizatorului.

Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art. 6
„Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos verificate prin consultarea actului de identitate
si/sau a oricaror alte documente solicitate de Organizator.

5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului

Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la
dispozitia autoritatilor competente in domeniu.

5.4. Fraudarea Concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea
Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.

5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor

Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile
furnizate de participanti pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca participantii
incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile prezentului Regulament,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un alt castigator in conditiile
prezentului Regulament si, respectiv, sa inchida Concursul ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor
participanti castigatori, dupa caz.

http://www.digi-fm.ro


Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.

6.1. Premiile

10 premii constand fiecare intr-o invitatie dubla la filmul “1917: Speranță și moarte” în valoare totală de
260 lei (26 lei / buc ) TVA inclus.

Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii si/sau alte bunuri a premiilor si nici nu
pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

6.2. Acordarea Premiilor

Transmiterea premiilor catre castigatori reprezinta obligatia exclusiva a Vertical Entertainment S.R.L. si
se va realiza conform procedurilor impuse de aceasta societate, Organizatorul neavand nicio obligatie in
acest sens.

Organizatorului nu ii incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri care nu sunt
asumate in mod expres prin prezentul Regulament.

Art. 7. Protectia datelor personale

Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Anexa privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament. Datele
colectate vor fi folosite doar in scopul trimiterii premiilor catre castigatori.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe www.digi24.ro, în cadrul știrii
despre concurs. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator si/sau Societatea
Vertical Entertainment SRL in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente
serviciilor de telefonie, de internet sau altor servicii contractate de acestia care le permit sa participe la
Concurs si sa acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu
Concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere
altor prevederi ale Regulamentului.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului,
respectiv www.digi24.ro, sau pe pagina de Facebook www.facebook.com/Digi24HD/. Referitor la reteaua
de socializare Facebook, persoanele care intra pe pagina DIGI24 gazduita de Facebook, sunt sfatuiti sa
citeasca inainte termenii si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv politica de
confidentialitate ale Facebook, avand in vedere faptul ca acestea sunt in afara controlului Organizatorului.

Art. 9. Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul
datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV
Impozitul pe Venit,Cap.VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul.

http://www.digi24.ro
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Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurs,
cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale
oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nicio
raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora.
Organizatorul nu este raspunzator, nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere pentru calitatea
premiului acordat in cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs Participantii confirma ca inteleg
si isi asuma faptul ca premiile acordate in cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de
catre sau cu implicarea Organizatorului, ci de catre co-organizator, furnizor al respectivelor premii, si ca
atare Organizatorul nu are si nu poate avea nicio raspundere cu privire la acestea.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor Participanti
la Concurs de a trimite mesajul necesar inscrierii la Concurs.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii
false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de
corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai acelor
Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la
Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila,
ori a retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi
raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a
actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari
sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si
sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului precum si tuturor prevederilor, termenelor si
conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor
rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente de la
sediul Organizatorului.

Art. 12 Incetarea Concursului

Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din

motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.



Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati
Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în
arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii.

Organizator
Campus Media TV S.R.L.

Mihai Dinei
Administrator

Anexa la Regulamentul Campaniei

NOTADE INFORMARE PRIVINDPRELUCRAREADATELORCU CARACTERPERSONAL
-versiune actualizata septembrie 2018-

CAMPUS MEDIA TV S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Et. 5,
Sector 5, România, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 24334385, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.
J40/13933/2008, fax 031.4004441, denumită în continuare „Operator” sau „Noi”, ori „noi”

Avand in vedere:
 prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter

personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE , denumit in continuare „Regulamentul”, care a
devenit aplicabil din25.05.2018;

 faptul ca Operatorul organizeaza o campanie publicitara (oricare ar fi denumirea acesteia), denumita in continuare “Campania”, la
care se pot/vor inscrie participanti persoane fizice, iar datele cu caracter personal ale acestora se prelucreaza pe durata Campaniei, in
scopul desfasurarii Campaniei;

 faptul ca se pot oferi castigatorului/castigatorilor diverse premii furnizate de partenerii Operatorului sau deOperator, sens in care vor
fi prelucrate datele cu caracter personal ale castigatorului/castigatorilor, in scopul desfasurarii Campaniei si oferirii premiilor;

 faptul ca exista un regulament al Campaniei, denumit in continuare “Regulamentul Campaniei” disponibil pe
www.digi24.ro.

Operatorul emite prezenta Nota privind prelucrarea datelor cu caracter personal, denumita in continuare „Nota”, astfel:

I. Datele de contact ale Operatorului sunt cele mentionate in preambul.
II. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt : email: responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro, telefax 031.730.16.42,
adresa postala str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, Bucuresti, sector 5, tel. 031.400.44.40.
III. Datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii, interesele legitime
urmarite de Operator sau de o terta parte, destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor cu caracter personal, intentia
Operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta (din afara Spatiului Economic European) sau organizatie
internationala [existenta sau absenta unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor prevazute
de art. 46, 47 si 49 alin. (1) al doilea paragraf din Regulament, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de
a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozitie], perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau,
daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada sunt evidentiate in anexa care face parte integranta din
prezenta Nota.
IV.1. Care sunt drepturileDvs.?
In calitate de persoana vizata (persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform Regulamentului:
a) dreptul de acces
Ce trebuie sa stiti:
Puteti obtine de la noi o confirmare ca prelucram ori nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veti avea acces la
datele respective si la urmatoarele informatii:
 categoriile de date cu caracter personal vizate;

http://www.digi24.ro
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 scopurile prelucrarii;
 destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a le fi divulgate (in special tari din

afara Spatiului Economic European sau organizatii internationale, cumentionarea garantiilor adecvate);
 acolo unde e posibil, perioada stocarii sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter

personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;
 sursa colectarii datelor cu caracter personal, daca noi le colectam de la alta persoana decat de la Dvs.;
 existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel putin, informatii pertinente privind logica utilizata,

importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru Dvs.
Va asiguram ca:
 veti primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
 puteti solicita si primi raspuns de la noi in oricemodalitate dorita deDvs. (inclusiv email).
Important de retinut:
 este posibil sa va solicitam plata unui comision, bazat pe costurile administrative, daca veti solicitamai mult de o copie a datelor cu

caracter personal prelucrate;
 dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor aratatemai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.
b) dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal
Ce trebuie sa stiti:
 aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.
c) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
Ce trebuie sa stiti
Aveti dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, din
oricare dintre urmatoarelemotive:
 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 Dvs. va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele

speciale cu caracter personal si se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
 Dvs. va opuneti (i) prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public ori ce rezulta din exercitarea

autoritatii cu care Operatorul a fost investit sau (ii) prelucrarii intemeiate pe un interes legitim al Operatorului ori al unui tert si nu
exista motive legitime care sa prevaleze in sensul prelucrarii;

 Dvs. va opuneti prelucrarii intemeiate pe marketing direct, inclusiv crearii de profiluri legate de marketingul direct;
 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ii revine Operatorului,
cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:
 pentru exercitarea dreptului la libera exprimare şi la informare;
 pentru a ne conforma unei obligaţii legale;
 in scopuri de arhivare în interes public, stiinţific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
d) dreptul la restrictionarea prelucrarii
Ce trebuie sa stiti:
Aveti dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii in oricare dintre urmatoarele cazuri:
 daca Dvs. va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor Dvs. cu caracter personal;
 daca prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utilizarii

acestora;
 pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale Dvs., in situatia cand Dvs. v-ati

opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati;
 noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept

in instanta.
Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus.
Important de retinut:
 daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar

in baza consimtamantului Dvs. prealabil sau pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta sau pentru protectia
drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

e) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
Ce trebuie sa stiti:
 aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal

care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;



 exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: (i)
prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter personal ori
prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea Dvs.
inainte de incheierea unui contract; (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; (iii)
exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile
altora.

f) dreptul la opozitie
Ce trebuie sa stiti:
 va puteti opune oricand prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din

autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri sau (ii) pentru un interes legitim al nostru
sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea
si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept
in instanta;

 va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de
marketingul direct;

 cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii datelor care va
privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

g) dreptul de retragere oricand a consimtamantului
Ce trebuie sa stiti:
Vaputeti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor intemeiate pe
consimtamant.
h) dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere
Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro).
i) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
Ce trebuie sa stiti:
 aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce

efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 cele mentionate mai sus nu se aplica (i) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, este

necesara pentru incheierea unui contract intre Dvs. si un operator de date; (ii) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata,
inclusiv crearea de profiluri, este autorizata prin dreptul UE sau dreptul intern care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare
pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor Dvs. legitime sau (iii) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata,
inclusiv crearea de profiluri, are la baza consimtamantul Dvs. explicit;

 in cazurile mentionate la subpct. (i) si (iii) de mai sus, veti avea dreptul de a obtine interventie umana din partea noastra, de a va
exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

j) dreptul de a va adresa justitiei

IV.2. Aspecte importante privind drepturileDvs.
a) termenul de raspuns la cererileDvs.
Termenul standard de raspuns este de o luna; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de
documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest
aspect in intervalul intial de o luna.
b) restricţionarea accesului
In anumite situatii, s-ar putea să nu vă putemacordaaccesul la toate sauo partea datelorDvs. cu caracterpersonaldincauzaunor restricţii
legale. Intr-un astfel de caz, vă vom comunicamotivul acestui refuz.
c) imposibilitatea identificării
In anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le
furnizaţi în cerere. In astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii Dvs. în conformitate
cu aceasta secţiune, cu exceptia cazului în care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si
vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
d) exercitarea drepturilorDvs.
Pentru exercitarea drepturilor Dvs., cu exceptia dreptului de a va adresa justitiei, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin
modalitatile prevazute la art. II (email, telefax sau prin posta) ori puteti veni in magazinele noastre sau puteti vizita wwwdigi24.ro
V.Operatorul nu utilizeaza procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice ce va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal (cu exceptia
celor pentru care se prevede expres ca temeiul prelucrarii este consimtamantul) reprezinta o obigatie pentru desfasurarea Campaniei.

http://www.____________.


VI.Operatorul: (i) daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost
colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii
suplimentare relevante; (ii) aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii
si asigura confidentialitatea acestora, conform legii; (iii) poate actualiza periodic prezenta Nota si anexele aferente, cu publicarea oricarei
modificari pe . De aceea, va recomandam sa vizitati periodic .
VII.In situatia incare:
 vizitati oricare dintre website-urile Operatorului, informatii detaliate privind datele cu caracter personal exista pe respectivele

website-uri si le puteti accesa (cum ar fi utilizarea cookies);
 apelati Operatorul, daca este inregistrata convorbirea, veti fi atentionati prin mesaj vocal la inceputul respectivei convorbiri,

urmand a va exprima optiunea in acest sens;
 accesati oricare dintre aplicatiile gestionate de Operator, informatii detaliate privind datele cu caracter personal sunt continute de

respectivele aplicatii si/sau de website-urileOperatorului ce gazduiesc aceste aplicatii (aplicatii precumDigicare).
VIII. a)Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori de vanzare catre alte entitati, datele Dvs. vor fi comunicate
catre respectivele entitati, conformlegii. b) la Campanie pot participa persoane care au cel putin 18 ani.
IX. Prezenta Nota face parte integranta din Regulamentul Campaniei.

CAMPUSMEDIATVS.R.L.

http://www._____________.


DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CAZUL
PARTICIPANTILOR LA CAMPANIE SI/SAU CASTIGATORILOR

CAMPANIE -versiune actualizata septembrie 2018

DATECUCARACTER
PERSONAL

SCOPURILE
PRELUCRARII

CRITERIILEDE
STABILIREA
PERIOADEIDE
STOCAREA
DATELORCU
CARACTER
PERSONAL

TEMEIULJURIDIC
ALPRELUCRARII

DESTINATARII SAU
CATEGORIILEDE
DESTINATARIAI

PRELUCRARIIDATELOR
CUCARACTERPERSONAL

TRANSFERURI
DEDATECU
CARACTER
PERSONAL IN
AFARAUNIUNII
EUROPENESI A
SPATIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN

Pentru participanti (denumiti in
continuare “Participanti”):
Nume si prenume/ denumire profil pe
platforma sociala Facebook,
continutul comentariului, numarul de
ordine aferent ordinii de inscriere.

Pentru castigatori (denumiti in
continuare “Castigatori”):
Pe langa datele cu caracter personal
ale Participantilor: Nume si prenume
(daca acestea nu sunt oferite prin
intermediul participarii la concurs),
premiile obtinute.

Desemnarea Castigatorilor:
Castigatorii (nume si prenume sau
denumire) vor fi desemnati printr-un
comentariu pe pagina de Facebook.
Digi24(https://www.facebook.com/digi
24hd/) si pe site-ul organizatorului
www.digi24.ro

Pentru
Participanti:
Desfasurarea
Campaniei

Pentru
Castigatori:
Acordarea si

livrarea premiilor
Campaniei

Pentru
Participanti si
Castigatori:
Initierea (daca
este cazul) de
Operator a
masurilor

necesare fata de
orice instanta de

judecata,
autoritate,

institutie publica
si alte entitati,
conform legii

Realizarea
actiunilor de
Publicitate in
vederea

promovarii
brandurilor

proprii si dupa
incetarea
Campaniei

Pentru Participanti:
30 de zile de la

incetarea Campaniei

Pentru Castigatori:
durata Campaniei si o
perioada necesara
pentru apararea
drepturilor

Operatorului (stabilita
conform legislatiei

aplicabile si
termenelor de
prescriptie a

drepturilor la actiune)

30 zile de la data
incetarii

Campaniei

Pentru Participanti
si Castigatori:
Executarea unui
contract la care

persoana vizata este
parte (art.6, alin.1,

lit.b din Regulament)

Interesul legitim al
Operatorului de a
exercita si apara

diferite cereri/actiuni la
instantele de judecata,
autoritati, institutii

publice si alte entitati,
conform legii (art. 6,
alin.1, lit. f din
Regulament)

Interesul legitim al
Operatorului de
promovare a
brandurilor

proprii (art.6, alin.1,
lit.f

din Regulament)

Pentru Castigatori: Furnizorul
premiilor :

Vertical Entertainment S.R.L., cu
sediul social in Bucuresti, str. Tokio
nr. 11, sector 1, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr.

J40/8563/18.07.2014, avand cod unic
de inregistrare RO33400771

Pentru Participanti si
Castigatori (daca este cazul):
Instante de judecata, organe de

arbitraj, profesionisti in aria insolventei
si falimentului, executori judecatoresti,
societati de recuperare creante/debite,
avocati, traducatori, experti, mediatori,
institutii de credit, institutii publice,

auditori

Pentru pagina Facebook a Digi24:

FACEBOOK IRELAND
LIMITED

4 GRAND CANAL SQUARE
GRAND CANAL HARBOUR

DUBLIN 2

Nu este cazul

Nu este cazul

https://www.facebook.com/digimatinal/
https://www.facebook.com/digimatinal/
http://www.digi24.ro

	Regulamentul concursului «Digi24 te duce la „1917:
	NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU C
	IV.1.Care sunt drepturile Dvs.?
	a)dreptul de acces
	Important de retinut:
	b)dreptul la rectificare a datelor cu caracter perso
	c)dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
	cu exceptia cazului in care prelucrarea este neces
	d)dreptul la restrictionarea prelucrarii
	Important de retinut:
	e)dreptul la portabilitatea datelor cu caracter pers
	f)dreptul la opozitie
	g)dreptul de retragere oricand a consimtamantului
	h)dreptul de a depune plangere in fata autoritatii d
	i)dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 
	j)dreptul de a va adresa justitiei  
	b) restricţionarea accesului
	c) imposibilitatea identificării
	d) exercitarea drepturilor Dvs.
	CAMPUS MEDIA TV S.R.L.
	DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CAZUL PART

