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REGULAMENTUL CONCURSULUI Zoom 

07.08.2020 – 09.08.2020 

(1) Concursul Zoom denumit in continuare “Concursul” este organizat societatea “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”,
furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu

sediul  social  în  strada  Barbu  Văcărescu  nr.  201,  sector  2,  Bucureşti,  Clădirea  Global  Worth  Tower,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001

0081  5834  8920  deschis  la  Banca  ING  BANK,  capital  social  subscris  și  vărsat  de  70.550.833,36   lei,
reprezentată de Oana Mocanescu (Departament Digital) denumita in continuare „Organizator”, in perioada

07.08.2020 – 09.08.2020 ora 00:00  pe pagina de Facebook a bloggerilor Cabral Ibacka, Cristi China-Birta,
Dan Dragomir, Gadget.ro, Victor Kapra, Cristian Florea. Concursul poate fi promovat si pe alte medii de

socializare mentionate de Blogger sau Organizator. 

Concursul se desfasoara prin intermediul partenerului SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul in Otopeni, str Lucian
Blaga 21,  ILFOV inregistrata  la  Registrul  Comertului  sub nr.J23/3601/2017, avand Cod Unic  de Inregistrare

RO37922816. 

(2) Regulament de participare la Concurs este obligatoriu pentru toti Participantii. Participarea la Concurs este
optionala pentru  utilizatori.  Regulamentul  este  intocmit  si  facut  public conform legislatiei  aplicabile  in

Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, la adresa site-ului oficial al Organizatorului

(https://zoom.vodafone.ro/wp-content/uploads/2020/08/Regulament-concurs-Zoom_v2.pdf)  precum  și

pe  pagina  de  Facebook  Vodafone  Romania,  sectiunea  notes
(https://www.facebook.com/vodafonero/notes) . De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o

copie a prezentului Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului. 

(3) La concurs pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani,
impliniti pana la data inceperii Concursului. 2.52.6 Înscrierea în Concurs se face în mod gratuit, pentru orice

Participant. În conformitate cu prevederile art. 41 (2) din OG nr.99/2000, PARTICIPANȚILOR NU LE ESTE
IMPUSĂ ÎN CONTRAPARTIDĂ NICIO CHELTUIALĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, SUPLIMENTARĂ ACHIZIȚIONARII

UNEI  OFERTE VODAFONE (preplătită  sau pe bază de abonament),   PARTICIPAREA LA CAMPANIE ESTE
GRATUITĂ. 

(4) Pentru a se inscrie la Concurs participantii trebuie sa raspunda la intrebarea de concurs de pe pagina

Facebook a Bloggerului . 

(5) Intrebarea  de  Concurs  se  refera  la  platforma  https://zoom.vodafone.ro/ce  face  subiectul  Campaniei.
Fiecare bloger va pune o intrebare dedicata, din platforma sus mentionata, cu trimitere exacta in sectiunea
concursului dedicat de pe pagina sa de Facebook. Intrebarile sunt urmatoarele:  

Cristi China-Birta -  Ce noutăți credeți ca aduce Apple în viitorul sistem de operare iOS 14? 

Dan Dragomir - Câte camere de câți MP are iPhone 11 Pro Max de la Apple? 

Gadget.ro - Câte device-uri a lansat Samsung la evenimentul Galaxy Unpacked 2020?

Cabral Ibacka - Ce este tehnologia Super FlashCharge? 

Victor Kapra - Cum faci un telefon cu Android să meargă mai repede? 

Cristian Florea - Cum poți îmbunătăți securitatea unui iPhone cu iOS 13? 

(6) In  perioada  10.08  –  15.08,  dupa  incheierea  Concursului,  Bloggerul  va  anunta  raspunsul,  respectiv
castigatorul.  

(7) Participantii care au raspuns la intrebare in intervalul 07.08.2020 – 09.08.2020 ora 00:00,  vor intra in

tragerea la sorti pentru castigarea unui voucher de 100 de euro valabil in magazinul online Vodafone.  

(8) Bloggerul va extrage un castigator si 1 rezerva prin intermediul site-ului random.org.  

(9) Nu pot castiga premii in Concurs: 

- persoanele juridice, angajatii grupului Vodafone sau ai Organizatorului, rudele pana la gradul 2 / sotul/

sotia ale Bloggerului,  
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- persoanele care: a) au incercat sa fraudeze Concursul prin orice modalitate sau impiedica derularea
Concursului prin orice forma, b) intra in Concurs cu conturi multiple, c) ofera mai multe variante de raspuns in

Concurs, d) posteaza comentarii  jignitoare / ofensatoare fata de Blogger / Vodafone  / Organizator / alte
persoane 

(10) Castigatorul  va  fi contactat  printr-un mesaj  privat  pe pagina  proprie  de Facebook cu  care  a  intrat  in

Concurs pentru a i se comunica faptul ca a fost extras ca si castigator iar, pentru a putea primi Premiul este
invitat sa transmita agentiei de publicitate cateva date de contact: numele, prenumele si adresa de livrare,

precum si numarul de telefon in vederea expedierii premiului. Ulterior, va fi contactat de agentie pentru
transmiterea premiului. 

(11) Premiul consta intr-un voucher de 100 de euro valabil in magazinul online Vodafone.  Premiul nu poate fi

schimbat cu alte produse / servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia. Organizatorul se
obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru Premiu. 

(12) Premiul va fi trimis castigatorului in maxim 7 zile lucratoare de la validare.  

(13) Răspunderea Organizatorului si a Bloggerului este strict limitată la organizarea Concursului si acordarea

Premiului din Regulament ,iar raspunderea Vodafone Romania este strict limitata la acordarea Premiului
din Regulament. Partile implicate in organizare si in acordarea Premiului nu isi asuma nicio responsabilitate

pentru  vreun  eveniment  care  determina  imposibilitatea  participarii  la  Concurs  sau  afecteaza  buna
desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica

sau  a  altor  limitari  specifice  serviciilor  GSM,  ca  de  exemplu:  incarcarea  retelei,  utilizarea  incorecta  a
aplicatiei Facebook, etc.. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

Eventualele  dispute  legate  de  numarul  de  telefon/  contul  de  facebook  inscris  in
Campanie; 

Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de

contact  nu  atrage  raspunderea  Organizatorului,  fiind  in  responsabilitatea  exclusiva  a
participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de

catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului
sau la imposibilitatea identificarii castigatorului; 

Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de
Organizator;  

Cazurile  in  care  castigatorul  nu  respecta  conditiile  de  validare  detaliate  in  prezentul
Regulament Oficial; 

Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul

precizat,  conform  conditiilor  din  prezentul  Regulament  Oficial,  din  orice  motive
independente de vointa Organizatorului;  

Intreruperile/  disfunctionalitatile  neanuntate  ale  operatorilor  telefonici,  datorita

aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;  

Situatiile  in  care  consumatorii  achizitioneaza  in  perioada  Campaniei  oricare  dintre

produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.  

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea

de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente
si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi

rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor
web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in

cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni
cu  caracter  sau  potential  fraudulos  privitoare  la  utilizarea  de  beneficii  acordate  prin

intermediul paginii de Facebook, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte
conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de

pe pagini  web sau sisteme informatice,  prin inserarea sau manipularea unor scripturi
daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau

inactiuni  cu  caracter  fraudulos  sau  care  implica  falsuri  informatice,  detinere  de
instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau

 

C2 General 



C2 General

alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni
ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a

actiunii promotionale. 

Pierderea  statutului  de  castigator  ca  urmare  a  imposibilitatii  contactarii  persoanei
respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare

validarii; 

Organizatorul  nu  va  fi raspunzator  pentru  niciunul  dintre  prejudiciile  ce  ar  putea  fi
suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor

prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de
raspundere; 

Situatiile in care inscrierea este efectuata pe un alt site decat cel pe care este desfasurata

Campania, respectiv pagina de facebook Vodafone Romania. 

(14) Prelucrarea datelor cu caracter personal.  

1.Prin participarea la Concurs , Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorul sa
proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea

permite inscrierea participantilor in Concurs, includerea lor in tragerea la sorti, posibilitatea acestora de a fi
desemnati castigatori si acordarea premiilor.   

2. Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:  

a) pentru toti Participantii: nume si prenume (Facebook ID); 

b) pentru toti Participantii desemnati castigatori: numarul de telefon mobil, numele si prenumele, CNP,
adresa de livrare. 

3.Conform legislatiei  aplicabile, Organizatorul  este obligat sa faca publice numele castigatorului prezentului

Concurs  si premiul acordat.  

4.Refuzul  de  a  dezvalui  aceste  date,  furnizarea  incompleta  sau  refuzul  prelucrarii  acestora  indreptateste
Organizatorul sa refuze acordarea premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.   

În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul condiționează atribuirea premiilor mai mari de 600 lei de
prezentarea actelor de identitate, inclusiv CNP.  

Dacă Participanții au optat în Aplicatie pentru primirea de mesaje cu caracter comercial, prin participarea la

Concurs, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu
caracter comercial în scopul Concursului, până la dreptul de opoziție exercitat de aceștia pin setările aplicației. 

Furnizarea incompletă sau refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale în

scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator,
îndreptățește  Organizatorul  să refuze acordarea / alocarea Premiului,  Participantul  declarat câștigător fiind

astfel descalificat automat. 

Cu acordul expres al Participanților câștigători, persoana și imaginea acestuia vor putea fi folosite în mijloacele
de comunicare (prin orice media) utilizate de către Organizator fără niciun fel de obligație de plată. 

Organizatorul  se  obligă  să  respecte  legislația  privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal  pe  Durata

Concursului.  Astfel,  Organizatorul  se  angajează  să  păstreze  confidențialitatea  datelor  personale  ale
Participanților la prezentul Concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. 

5.In termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi

distruse in totalitate.  

6.Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata 

Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale

Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu
va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al

Participantilor in cauza, cu exceptia numelor, prenumelor si premiului castigat care vor fi facute publice potrivit
obligației legale a Organizatorului. 

7. Participantul are  urmatoarele drepturi:   
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(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt
necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului; 

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării; 

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format

structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;   

8.Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o plangere
in  legatura  cu  modul  in  care  sunt  utilizate  datele  sale  cu  caracter  personal   printr-o  cerere  adresata

Organizatorului sau la adresa email:  rgdp@vodafone.com sau printr-o cerere scrisă în rețeaua de magazine
Vodafone..  

 In  urma unei  astfel  de  plangeri,  se  vor  lua  toate  masurile  conforme cu  legea,  iar  daca un Participant  se

considera neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal pe www.dataprotection.ro. 

 

Taxe şi Impozite 

 

1) Organizatorul va suporta impozitul aferent Premiilor oferite în acest Concurs precum și costurile de

livrare a Premiilor Zilnice fizice. Toate costurile ce decurg din ridicarea Premiilor obţinute precum şi toate taxele
aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Concursului, precum și orice altă cheltuială suportată

de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul
și cazarea cad exclusiv în sarcina câştigătorilor.  

 

2) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile

obţinute de către câştigători, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaraţii
de  venit  la  autoritatea  fiscală  competentă  pentru  veniturile  pentru  care  are  obligaţia  să  reţină  la  sursă

impozitul.  

 

3) Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei declaraţii de venit cu
privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesie a Premiului. 

 

4) Prin participarea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat

premiilor din prezenta Concurs. 

 

Organizator, 

 

Oana Mocanescu 
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