Regulament concurs Facebook
SECȚIUNEA . ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL
1.1.Organizatorul Concursului (denumit în continuare „Concursul”) este Filadelfia SRL, cu sediul în
Bistrița, Calea Moldovei r. , județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare 3937650,
î registrată la Registrul Co erțului u u ărul J / 4 /
, (de u it î o ti uare „Organizator”).
1.2.Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare
„Regulament”) care este o ligatoriu pe tru toți parti ipa ții.
1.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul Oficial,
precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii
prealabile a parti ipa tilor î s riși u privire la ori e odifi are di prevederile a estuia.
1.4.Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostiinta publicului prin publicarea acestuia
pe site-ul www.filadelfiaturism.ro. Regulamentul este disponibil gratuit oricarui solicitant.
SECȚIUNEA . LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1.Co ursul se va desfășura î perioada 29.06 - 29.08.2018, pe pagina de Facebook Filadelfia Turism:
https://facebook.com/filadelfiaturismofficial/
SECȚIUNEA . DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1.Co ursul este a esi il tuturor persoa elor fizi e, i difere t de ațio alitate, do i iliu, rasă, sex
sau religie, are respe tă preze tul regula e t și are î depli es ur ătoarele eri țe: su t rezide te
î Ro â ia și au peste a i.
3.2.La a est Co urs u pot parti ipa a gajați ai Orga izatorului și ai tuturor elorlalte o pa ii
i pli ate î a eastă a țiu e, pre u și rudele de gradul I ale a estora.
3.3.Parti iparea la a est o urs are valoare de a eptare i tegrală, li er o si țită și î afara ori ărei
constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
3.4.Dreptul de parti ipare la o urs este a ulat auto at î situația î are o persoa ă fur izează date
sau i for ații false, ero ate sau e orespu zătoare î o pletarea datelor perso ale.
3.5.Orga izatorul își rezervă dreptul de a des alifi a parti ipa ții are î ear ă fraudarea o ursului.
3.6.Pe tru a putea parti ipa la Co urs, parti ipa ții tre uie să ai ă u cont de Facebook, completat cu
o adresa de e ail validă și u e/pre u e reale si sa indeplineasca conditiile descrise la art. 4.2.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1.Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina https://www.facebook.com/filadelfiaturismofficial/
4.2.Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 29.06 - 29.08.2018, respe tâ d ur ătorii pași:
1. Se aboneaza la newsletter-ul nostru.
2. Castigatorii vor fi anuntati in data de 31.08.2017
Simpla devenire de fan pe contul de Fa e ook u presupu e și î s rierea î
ur area pașilor ai sus e țio ați.
SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI
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o urs, este e esara

5.1.Premiul concursului consta intr-o excursie in Grecia pentru 2 persoane, la Hotel Ramada Thraki
Plaza 5*, din Alexandroupolis, 5 nopti de cazare, cu mic dejun, in perioada 31.08-20.12.2018.
SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
6.1. Castigatorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorti, cu ajutorul site-ului random.org
dintre cei care au inscrierea valida. Castigatorul trebuie sa comunice Organizatorului date legate de
intrare in posesie a premiului, ca: nume si prenume, adresa, email si numar de telefon. Daca refuza
sa ofere aceste date, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta alt castigator in locul sau.
Castigatorul va fi contactatat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care
le-au completate în profilul lor de pe Facebook.
6.2.Nu ele âștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook Filadelfia Turism.
6.3.Î azul î are âștigătorul nu trimite î
de ore i for ațiile soli itate de Orga izator sau da ă a
furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, desemnat prin
a eleași riterii.
6.4.Orga izatorul u este respo sa il pe tru î târzierea a u țării âstigătoarului di
otive are u
depind de el.
6.5.La re epțio area pre iului, âștigătorul tre uie să prezi te Orga izatorului u do u e t de
identitate.
6.6. Toți parti ipa ții la o ursul tre uie să î depli eas ă o dițiile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
7.1. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de
acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca informatii
despre a pa iile desfasurate de a esta. Orga izatorul se o ligă de ase e ea să respe te
prevederile Legii r.
/
, privi d prote ţia datelor perso ale sto ate pe durata concursului. Ca
atare, Orga izatorul se a gajează să păstreze o fide țialitatea datelor perso ale ale parti ipa ților
preze ți î adrul o ursului şi să le utilizeze u ai o for preze tului Regula e t Ofi ial şi
legislaţiei i vigoare.
7.2.Participantilor în cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date si in special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,
din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine
de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau
inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a
oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste
imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi
lezat.
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7.3. Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele
personale, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul de opozitie)
printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata
la Art.1.1 de mai sus.
7.4. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia
datelor personale atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp,
si sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata in legatura cu desfasurarea
Concursului.
7.5. Furnizarea datelor este facultativa si se face in scopul participarii dvs. la Concurs.
7.6. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de
date a Organizatorului si implicit neparticiparea dvs. la Concurs.
7.7. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.
SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI
8.1.Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 29.08.2018, ora 4. și poate î eta î ai te de
ter e
u ai î azul produ erii u ui eve i e t de forță ajoră - de atură a fa e i posi ilă
derularea.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
9.1.Orga izatorul a pa iei u este răspu zător de plata altor taxe sau a altor o ligații fi a iare
legate de pre iul oferit, a estea ăzâ d î sar i a persoa ei âștigătoare.

SECȚIUNEA 0. LITIGII
10.1.În cazul unor litigii apărute î tre Orga izator și parti ipa ții la o urs, a estea vor fi soluțio ate
pe ale a ia ilă. Da ă u este posi ilă rezolvarea litigiilor pe ale a ia ilă, părțile i pli ate î litigiu
vor î ai ta litigiul spre soluțio are i sta țelor ro â e o petente.

SC FILADELFIA SRL

Semnatura si stampila

LIDIA SIGHIARTAU
MANAGER TURISM
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