REGULAMENT CONCURS „Prietenii Eurovision și OTI”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului interactiv cu premii “Prietenii Eurovision și Oti” este
SOCIETATEA ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul î n Calea Dorobanţ ilor, nr. 191,
sector 1, Bucureşti, Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul
document este obligatorie pentru toţ i participanţ ii. Prin î nscrierea la concurs,
participantul declară expres că a citit, a î nţ eles şi este de acord cu termenii şi condiţ iile
prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţ a publicului pe site-ul eurovision.tvr.ro şi este
disponibil şi la registratura Societăţ ii Române de Televiziune. Organizatorul î şi rezervă
dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu î nainte de a anunţ a public
participanţ ii.
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul “Prietenii Eurovision și Oti” se desfăşoară î n perioada 3 - 5 martie 2017 pe
pagina de Facebook Eurovision Romania (www.facebook.com/eurovision.romania)
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
În perioada 3 - 5 martie 2017, pe pagina de Facebook Eurovision Romania
(www.facebook.com/eurovision.romania) vor fi puse o serie de î ntrebări, fanii paginii
fiind invitaţ i să răspundă la acestea. Cei care răspund corect pot câştiga un set de
porțelan de 18 piese, Cameleon, oferit de Oti Group.
Câştigătorii vor fi desemnaţ i prin tragere la sorţ i, folosind site-ul http://random.org.
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiul constă intru-un set de porțelan de 18 piese, Cameleon, de la Oti.
Premiul nu poate fi convertit î n bani.
TVR nu va suporta eventualele costuri legate de transport. Dacă î n cel mult 24 de ore
de la anunţ area câştigătorilor pe pagina de Facebook Eurovision Romania, aceştia nu
trimit datele de contact la adresa de email ce va fi anunţ ată, TVR î şi rezervă dreptul de
a oferi premiul unui alt participant la concurs.
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor participanţ ilor rezidenţ i î n România, cu excepţ ia
angajaţ ilor SRTV precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.
În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea
acestui concurs, participanţ ii respectivi vor fi descalificaţ i.
SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Tuturor participanţ ilor le sunt garantate drepturile î n conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecţ ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţ ie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţ ie,
dreptul de opoziţ ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa
justitiei. SRTv va pastra confidenţ ialitatea tuturor datelor celor î nscrişi la concurs. Dupa
inchierea concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru

eventuale reclamaţ ii și î n scopuri statistice timp de 30 de zile. În cazul î n care un participant
optează pentru a primi materiale suplimentare din partea TVR, datele acestuia vor fi prelucrate
conform Termenilor și Condiţ iilor tvr.ro.
Prin î nscrierea la concurs, concurentul î şi exprimă expres şi neechivoc consimţ ământul ca
datele sale personale să fie prelucrate de SRTv î n scopul prezentului concurs.
Prin participarea la concurs, vă daţ i acordul explicit pentru ca imaginea şi numele
dumneavoastră să poată fi folosite î n scopuri publicitare de TVR pe canalele sale TV, Internet,
ziare, radio sau alte medii.

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil î n mod gratuit pe site-ul eurovision.tvr.ro şi
poate fi pus la dispoziţ ie şi î n forma tipărită la Registratura TVR.
Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră î n vigoare de la data
publicării sale pe site.
Regulament î ntocmit î n data de 3 martie 2017.

