Regulament concurs” Nunta Gratuita” Organizator

Organizatorul concursului cu premii "Nunta Gratuita!" este SAVE MEMORIES PLAY SRL., cu sediul in
Bucuresti, BERCENI, STR. NICOLAE LABIS 13B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. : J23/939/2018 ,
cod fiscal 38954859.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participantii. Prin inscrierea la
concurs, participantul declara expres ca a citit, a inteles si este de acord cu termenii si condiţiile
prezentului
Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunostinţa publicului pe siteul www.foto-play.ro
Perioada de desfasurare Concursul de desfasoara in intervalul 2 Iulie - 30 Octombrie 2018
Concursul contine o categorii:
1. Inscrie-te la conscurs prin :
•
•
•

Like la pagina de Facebook – @fotoplay.ro
SHARE postarii de concurs cu @tag catre un prieten(a) ce urmeaza sa se casatoreasca.
(ex. @Alina Dobre )
Completarea formularului de concurs

2. Conditii de inscriere si participare:
Pentru a putea fi eligibil la acest concurs este obligatoriu sa indepliniti urmatoarele conditii:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunta sa fie programata in 2019
Sa aveti stabilita locatia si Data nuntii
Nunta sa fie in Bucuresti sau zonele appropriate (maxim 50 de km de Bucuresti)
Sa completati toate datele din formularul de concurs
Sa faceti Share la concurs pe Facebook
Sa aveti un singur cont valid
Sa acceptati termenii si conditiile prezentului concurs
In cazul in care castigatorii desemnati nu intrunesc toate conditiile de mai sus, vor fi
descalificati si se va face o noua extragere.

3. Premiile concursului:
Premiile concursului “Nunta Gratuita” sunt furnizate sub forma de discount cu valoare fixa ( conform
tabelului de mai jos) la achizitia de produse si servicii de la comerciantii agreati. Valoarea sumelor
aferente acestor discounturi include TVA.
Premiile acestui concurs nu se pot convertii in bani.

4. Clauze premii oferite:
•

Castigatorii vor primi pe adresa de e-mail introdusa in concurs detaliile de care au nevoie pentru
a putea beneficia de premiul castigat.

•

In cazul in care unul dintre castigatori nu raspunde in termen de 14 zile de la anuntarea
premiului, va fi selectat un alt castigator.

•

Castigatorii vor primi pe adresa de e-mail introdusa in concurs detaliile de care au nevoie pentru
a putea beneficia de premiul castigat (li se vor solicita datele de contact – numele complet,
adresa, numar de telefon, necesare pentru a putea intra in posesia premiului).

5 Prelucrarea datelor personale:
•

Protecţia datelor şi a informaţiilor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
ale participanţilor la concurs

•

Datele cu caracter personal colectate de catre Organizator nu vor fi făcute publice decât în ceea
ce priveşte numele de utilizator . Următoarele informaţii sunt considerate date cu caracter
personal în acest sens: numele, prenumele, adresa, strada, cod poştal, oraş, ţara, adresa de
email şi număr de telefon.

•

Scopul exclusiv al colectării, prelucrării şi utilizării datelor cu caracter personal este desfăşurarea
concursului şi notificarea de premiere.

•

Organizatorul va transmite datele cu caracter personal numai furnizorilor de servicii care se
ocupă de organizarea concursului.

•

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată,
Organizatorul prelucreeaza datele personale ale Participantilor in calitate de operator de date
cu caracter personal, fiind inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal sub nr. 19863. Organizatorul are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le
furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană in
vederea participarii la Concurs.

•

Prin participarea la Concurs Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca
datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii,
atribuirii premiilor, indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si in scopul
transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin
participarea la concurs va exprimati acordul dvs. ca Organizatorul sa poata utiliza datele
furnizate de dumneavoastră pentru promovarea produselor si serviciilor Organizatorului,
precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la: - transmiterea de mesaje
publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si
produse; - transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice
(e.g. e-mail) a informaţiilor privind servicii si produse; - participarea la diverse concursuri si alte
actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse; -

îmbunătăţirea produselor si serviciilor, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dvs. prin
furnizarea de noutati, studii de caz si prin efectuarea de sondaje de opinie.
•
•

Furnizarea datelor este facultativa si se face in scopul participarii dvs. la Concurs.
Refuzul dumneavoastră determină neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastră in baza de
date a Organizatorului si implicit neparticiparea dvs. la Concurs.

•
•

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Organizator şi nu sunt comunicate altor
destinatari. Cu toate acestea, in cazul în care veţi fi desemnat câştigător al unor premii atribuite
de Organizator ca urmare a desfasurarii Concursului, datele dvs. (nume, prenume, premiul
castigat) vor fi afişate pe pagina web a Organizatorului si/sau pe paginile web si in publicatiile
dedicate Concursului. De asemenea, in cazul castigatorilor unor premii a caror valoare
depaseste pragul de 600 lei/premiu, Organizatorul are, in conformitate cu prevederile Codului
fiscal, obligatia legala de a calcula, retine si vira impozitul pe venituri din premii, precum si de a
completa Declaratia 205 - "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu
regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit" (aprobata prin Ordinul 2017/2005, Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 20/01/2006), in cadrul careia se solicita: numele şi
prenumele beneficiarului de venit precum si codul numeric personal al acestuia. 7.10. Conform
Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de (i) dreptul de acces la date (art.13) , (ii) dreptul de intervenţie
asupra datelor (art.14) , (iii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) , (iv) dreptul
de a vă adresa justiţiei (art.18) , şi (v) dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă
privesc şi de a solicita ştergerea datelor (art.15)

6 Alte Dispozitii:
● Este considerat invalid un cont care a fost creat cu adresa de email invalida.
● Conturile cu date invalide, vor fi sterse (adresa de email invalida) si nu se vor lua in
considerare
● Castigatorii concursului nostru vor fi anuntati in intervalul 6-15 Noiembrie 2018.
● Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
•

SAVE MEMORIES PLAY SRL are dreptul de a utiliza imaginea si identitatea castigatorilor in

materiale de publicitate.
•

Castigatorii isi dau acordul ca echipa FotoPlay sa fie prezenta in cadrul nuntii lor si sa
efectueze materiale Live pe parcursul acesteia.

•
•

Castigatorii sunt de acord sa-si impartaseasca povestea lor pentru un articol de promovare
Castigatorii sunt de acord sa participe la un interviu in cadrul sesiunii foto

