S-a cerut autenticarea prezentului încrcricr
tmbru crec

Regulamentul concursului „Hai la ProFM On Top”

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul ofiial al Coniursului.
Organizatorul concurcrului „Hai la ProFM On Top” (denumit in cele ce urmeaza „Coniursul”) ecrte
RCS & RDS S.A., percroană juridică română, cu crediul în Bucurecrt, crtr. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza
I, Etaj 2, Sector 5, Cod Unic de Inregicrtrare 5888716, număr de ordine în Regicrtrul Comerţului J40/12278/1994, cod
IBAN RO06 INGB 0001000188248913 decrchicr la ING Bank N.V. Amcrterdam Sucurcrala Bucureşt, reprezentată prin
domnul Ioan Bendei – Viceprecredinte C.A., denumită în cele ce urmează „Organizator” crau „RCS&RDS”.
Prin organizarea acecrtui Concurcr, RCS & RDS urmarecrte crecrterea audientei cri promovarea brand-ului ProFM.
Concurcrul cre va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” increamna toate cri oricare dintre
regulile Concurcrului, obligatorii pentru tot Partcipanti, in vigoare in orice moment pe parcurcrul decrfacrurarii
Concurcrului. Regulamentul va i aducr la cunocrtnta publicului conform legicrlatei aplicabile din Romania, iind
dicrponibil gratuit, incepand cu data de 21.05.2018, dupa cum cre detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza
„Publiiarea Regulamentului Coniursului”.
Organizatorul icri rezerva dreptul cra modiice, fara cra crolicite acordul Partcipantlor cri fara drept de compencrare
pentru acecrta, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar i, dar fara a cre limita la prevederile care
reglementeaza modul de derulare a Concurcrului, teritoriul de decrfacrurare a Concurcrului, conditile de partcipare la
Concurcr, data de inceput cri data de crfarcrit a Concurcrului (putand inclucriv cra crucrpende crau cra inceteze Concurcrul).
Modiicarile de orice fel aducre prezentului Regulament urmeaza cra intre in vigoare incepand cu data aicrarii lor pe
pagina de internet a Organizatorului, recrpectv „www.profm.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concurcrului ecrte redactat in temeiul cu Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
producrelor cri a crerviciilor de piata, cu modiicarile cri completarile ulterioare.
Art. 3. Durata Coniursului. Teritoriul Coniursului.
Concurcrul cre decrfacroara pe teritoriul Romaniei, pe frecventele PRO FM, in emicriunile pocrtului cuprincre in intervalul
orar 07.00 – 01.00, in perioada cuprincra intre 21.05.2018 cri data de 08.06.2018.
Art. 4. Conditile de partiipare la Coniurs
La Concurcr pot cra partcipe orice percroane care indeplinecrc cumulatv urmatoarele conditi
a) au implinit varcrta de 18 ani la data inceperii Concurcrului, recrpectv la data de 21.05.2018;
b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei crau crunt rezident pe teritoriul Romaniei;
i) accepta in mod exprecr, neechivoc cri irevocabil ca numele, prenumele, textele, vocea, imaginea cri/crau
fotograiile lor, prezentate, comunicate de partcipanti la Concurcr crau realizate cu ocazia crau in legatura cu
acecrt Concurcr, cra poata i facute publice in crcop publicitar cri utlizate in legatura cu Concurcrul conform

prezentului Regulament, fara niciun fel de pretente de ordin patrimonial (crume de bani cri/crau orice alta
contraprecrtate, indiferent de natura);
d) nu crunt cralariat cri/crau colaboratori percroane izice ai Organizatorului cri nu crunt rude crau aini ale/ai
percroanelor mentonate anterior la prezenta lit. d), pana la gradul IV inclucriv, in linie directa crau colaterala;
e) detn un document de identtate valabil, recrpectv buletn de identtate crau carte de identtate, care va trebui
prezentat in crcopul identicarii, validarii cri al ridicarii premiilor daca Partcipanti crunt declarat cacrtgatori ai
Concurcrului;
f)

nu inregicrtreaza recrtante la plata vreunei crume de bani in legatura cu crerviciile de comunicati electronice crau
de alta natura precrtate de Organizator;

g) Partcipanti iau la cunocrtnta ca precrtata realizata de oricare Partcipant declarat cacrtgator cu ocazia
decremnarii crale cri/crau a acordarii premiilor va putea i inregicrtrata de Organizator pe cruport audio, cruport
audiovizual cri/crau pe orice alt tp de cruport (ex. cruport foto, etc), materialele acrtel obtnute urmand cra ie
folocrite de Organizator in crcop publicitar, in principal, in crcopul promovarii Concurcrului cri a pocrtului de radio
„Pro FM”, conform nececritatlor acecrtuia. Acrtel, partciparea la Concurcr precrupune acordul cacrtgatorilor
premiilor Concurcrului referitor la faptul ca (i) numele cri prenumele, (ii) localitatea in care domiciliaza, (iii)
imaginea cri/crau vocea; (iv) precrtatile lor cu ocazia decremnarii cri/crau a acordarii premiilor cra poata i facute
publice cri folocrite de Organizator conform nececritatlor proprii de promovare, fara niciun fel de plata crau alte
obligati cruplimentare din partea Organizatorului.
h) Nu au mai iastgat in iele 6 luni anterioare inieperii Coniursului vreun premiu la vreun ioniurs/iampanie
organizat(ă) de RCS&RDS S.A. pe vreunul dintre posturile de radio Pro FM sau Digi FM sau pe paginile de
internet ale aiestora – www.profm.ro, respeitv www.digi-fm.ro.
i)

Partcipanti iau la cunocrtnta ca precrtata realizata de oricare Partcipant declarat cacrtgator cu ocazia
decremnarii crale cri/crau a acordarii premiilor va putea i inregicrtrata de Organizator pe cruport audio, cruport
audiovizual cri/crau pe orice alt tp de cruport (ex. cruport foto etc.), materialele acrtel obtnute urmand cra ie
folocrite de Organizator in crcop publicitar, in principal, in crcopul promovarii Concurcrului cri a pocrtului de radio
„Pro FM”, conform nececritatlor acecrtuia. Acrtel, partciparea la Concurcr precrupune acordul cacrtgatorilor
premiilor Concurcrului referitor la faptul ca (i) numele cri prenumele, (ii) localitatea in care domiciliaza, (iii)
imaginea cri/crau vocea; (iv) precrtatile lor cu ocazia decremnarii cri/crau a acordarii premiilor cra poata i facute
publice cri folocrite de Organizator conform nececritatlor proprii de promovare, fara niciun fel de plata crau alte
obligati cruplimentare din partea Organizatorului. Totodata, Partcipanti iau la cunocrtnta ca Organizatorul
poate decide ca, in crcopul predarii premiilor reglementate la art. 6, alin. 6.1 de mai jocr, cra organizeze un
eveniment public, fara cra ie incra obligat la aceacrta. Dipozitile prezentului paragraf cre aplica corecrpunzator cri
in ceea ce privecrte partciparea cacrtgatorilor la acecrt eveniment. Prin acceptarea premiilor cri cremnarea la
intrarea in pocrecria acecrtora, cacrtgatorii Concurcrului icri vor da acordul explicit cu privire la cele mentonate in
prezentul paragraf.

Prin incrcrierea la Concurcr, Partcipanti conirma in mod exprecr (ca) (i) au citt, au intelecr Regulamentul cri accepta
termenii cri conditile acecrtuia; (ii) obligatvitatea recrpectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament cri (iii) au
intelecr cri crunt de acord ca, in cazul nerecrpectarii prevederilor prezentului Regulament, partciparea lor la Concurcr cra
ie exclucra cri orice premii acordate cra ie anulate.
Partiipanti au luat iunostnta si sunt de aiord ia Organizatorul este indreptatt sa nu aiorde premiul unei
persoane iare nu indeplineste ionditile de partiipare la Coniurs ihiar daia persoana respeitva a fost deilarata
inital iastgatoare de iatre realiza.
Art. 5. Meianismul Coniursului, desemnarea si anuntarea iastgatorilor Coniursului
5.1. Meianismul Coniursului

Concurcrul cre decrfacroara pe durata cri pe teritoriul mentonate la art. 3 ”Durata Coniursului. Teritoriul Coniursului”.
Concurcrul cre adrecreaza percroanelor care indeplinecrc toate conditile cerute unui Partcipant, dupa cum cre detaliaza
la art. 4 „Conditile de partiipare la Coniurs”.
In perioada 21.05.2018 – 08.06.2018, in toate emicriunile pocrtului de radio PRO FM, de luni pana duminica, are loc
cate o crecriune de concurcr „Hai la ProFM On Top”, in cadrul careia realizatorii emicriunilor ofera premiu concrtand intro invitate dubla care permite accecrul la evenimentul PROFM ON TOP, eveniment derulat pe teracra Palatului
Parlamentului in data de 14.06.2018.
Acrtel, concurcrul cre va derula in emicriunile pocrtului, dupa cum urmeaza



Luni – vineri, in toate emicriunile pocrtului, in intervalul 07.00 – 01.00; 6 concurcruri / zi
Sambata – duminica, in cadrul emicriunilor pocrtului, in intervalul 07.00 – 19.00; 3 concurcruri / zi

Mecanicrmul de incrcriere a acrcultatorilor in cadrul concurcrului „Hai la ProFM On Top” include urmatorii pacri
1. In intervalele mai crucr mentonate, iecare realizator de emicriune anunta crecriunea de concurcr, oferind
acrcultatorilor detaliile nececrare incrcrierii
2. Dupa anuntul realizatorului emicriunii, partcipanti au la dicrpozite 5 minute cra cre incrcrie in concurcr, trimitand
un SMS la 1872 (conditi de tarifare conform退 politcii fecarui operator de telefonie m退obila)i care trebuie cra
contna crintagma PROFM ON TOP cri ORASUL din care partcipantul in cauza acrculta PROFM.
3. Dupa expirarea tmpului alocat pentru incrcriere, realizatorul emicriunii alege un cacrtgator, prin intermediul
platormei random.org, dintre tot partcipanti incrcricri in recrpectva crecriune de concurcr ale caror SMS-uri au
focrt in prealabil validate.
4. Apelarea in direct a cacrtgatorului unei crecriuni de concurcr ramane la lattudinea iecarui realizator de
emicriune.
Mentuni cruplimentare
1. Intrucat premiul programat pentru iecare crecriune de concurcr ofera accecr cacrtgatorului la evenimentul
ProFM On Top, eveniment care cre decrfacroara pe o cladire guvernamentala, Cacra Poporului / Palatul
Parlamentului, partcipanti iau la cunocrtnta ca macrurile de crecuritate de accecr cri de partcipare la eveniment
vor i cruplimentare toate datele incrcricre in concurcr de catre cei decremnat cacrtgatori vor i veriicate
individual.
2. In ziua in care cre deruleaza evenimentul ProFM On Top, 14 iunie 2018, tot cacrtgatorii trebuie cra aiba in mod
obligatoriu acrupra lor buletnul / cartea de identtate in perioada de valabilitate.
3. Tot cacrtgatorii concurcrului ProFM On Top vor i contactat in avancr de catre echipa ProFM cri cre vor crupune
regulilor de accecr ale Camerei Deputatlor.
4. Prin partciparea la Concurcr, partcipanti declara ca crunt de acord cri ca nu vor crolicita, in nicio modalitate,
niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura cri ca nu vor formula plangeri/crecrizari impotriva
Organizatorului in cazul in care, dar fara a cre limita la, crunt intalnite crituati in care accecrul pe
Cacra Poporului/ Palatul Parlamentului le ecrte refuzat din motve care nu tn de Organizator.
5.2. Desemnarea Castgatorilor Coniursului
Decremnarea cacrtgatorilor cre face de catre Organizatorul concurcrului ProFM On Top.
Fiecare realizator de emicriune alege cacrtgatorul unei crecriuni de concurcr, exclucriv prin platorma random.org.
Cacrtgatorii vor i anuntat pe crite-ul www.profm.ro.
Validarea Partcipantlor decremnat cacrtgatori cre va face pe baza datelor percronale mentonate la art. 6 „Premiile”,
alin. 6.2. „Aiordarea premiilor” de mai jos, a copiei actului de identtate cri/crau a oricaror alte documente crolicitate
de Organizator.

5.3. Fraudarea Coniursului

Organizatorul icri rezerva dreptul de a lua toate macrurile pentru a evita fraudarea Concurcrului.
5.4. Alte iazuri de desialifiare a Partiipantlor Castgatori
Pe langa orice alte cazuri de decrcaliicare prevazute in Regulament, daca Partcipanti cacrtgatori nu comunica
Organizatorului datele percronale mentonate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Aiordarea premiilor” de mai jos crau in
cazul in care, ulterior comunicarii, cre dovedecrte ca informatile furnizate de Partcipanti cacrtgatori pe parcurcrul
decrfacrurarii Concurcrului nu crunt adevarate cri/crau ca Partcipanti incalca oricare dintre conditile de partcipare la
Concurcr crau dintre dicrpozitile prezentului Regulament, Organizatorul icri rezerva dreptul de a anula premiul acordat
cri de a valida un alt cacrtgator in conditile prezentului Regulament. Daca crituata cre repeta, Organizatorul icri rezerva
dreptul ie cra decremneze cri valideze un alt Partcipant cacrtgator, ie cra inchida Concurcrul ca urmare a impocribilitati
decremnarii altor partcipant cacrtgatori.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Coniursului.
6.1. Premiile
In cadrul Concurcrului cre acorda urmatoarele premii
 108 invitati duble la evenimentul ProFM On Top, concert pe acopericrul Cacrei Poporului - zona teracrata
acopericr, eveniment ce va avea loc joi, 14 iunie 2018.
Acecrte premii crunt acrigurate de Organizator. Cacrtgatorii nu pot crolicita contravaloarea in bani cri/crau in crervicii cri/crau
alte bunuri a premiilor cri nici nu pot cere modiicarea parametrilor/caractericrtcilor/optunilor premiilor.
Premiul nu include cri trancrportul cacrtgatorului de la cri catre eveniment - pana la cri incrpre domiciliul acecrtora,
precum nici alte eventuale cocrturi legate de partciparea cacrtgatorului la eveniment.

6.2. Aiordarea Premiilor
Validarea premiului cri dobandirea pocribilitati cra beneicieze de premiu cre pot face numai in baza urmatoarelor
-

in baza datelor percronale comunicate de cacrtgator Organizatorului in formularul de incrcriere la Concurcr,
date percronale pe baza carora Partcipanti va i contactat telefonic in ziua cand ecrte decremnat cacrtgator.
Orice eroare in declararea datelor percronale nu atrage racrpunderea Organizatorului. Ca atare, acecrta nu are
niciun fel de obligate in cazul furnizarii de catre Partcipant a unor date eronate care duc la impocribilitatea
acordarii in conditi normale a premiului catre acecrta.

-

in baza actului de identtate valabil (buletn de identtate crau carte de identtate) trancrmicr Organizatorului
prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare fax, pocrta electronica (e-mail fara cremnatura
digitala autorizata), percronal, la crediul ProFM din Str. Socreaua Panduri 71, crector 5, Bucurecrt, in ziua in care
ecrte contactat de catre un reprezentant PROFM.

Organizatorului nu ii incumba nicio obligate cu privire la cruportarea oricaror cocrturi care nu crunt acrumate in mod
exprecr prin prezentul Regulament.

Art. 7. Proteita datelor personale
Prin partciparea la concurcrul „ProFM On Top”, recrpectv prin trimiterea unui SMS la 1872, orice Partcipant icri
exprima acordul exprecr, irevocabil cri neechivoc ca toate datele cu caracter percronal (i) cra ie inclucre in baza de date
a RCS & RDS S.A., percroana juridica inregicrtrata in regicrtrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter percronal,
crub numarul 15643, (ii) prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu Concurcrul conform Regulamentului.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter percronal ecrte "reclama, marketng cri publicitate". Datele cu caracter percronal
prelucrate de Organizator in baza acecrtui Regulament crunt, in principal pentru Partcipant, numele cri prenumele,
adrecra de pocrta electronica (e-mail), localitatea de domiciliu, numerele de telefon mobil, iar pentru Partcipanti
decremnat cacrtgatori numele cri prenumele, adrecra de domiciliu, data nacrterii, creria cri numarul actului de identtate,
data emiterii cri perioada de valabilitate a acecrtuia, numarul de telefon mobil, adrecra de pocrta electronica (e-mail).
Daca va i cazul, codul numeric percronal al Partcipantlor decremnat cacrtgatori cre poate utliza exclucriv in temeiul
art. 8, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 677/2001 cri exclucriv in crcopul retnerii, virarii cri declararii impozitului pe veniturile
din premii conform legii.
Organizatorul prelucreaza datele percronale ale Partcipantlor in vederea organizarii Concurcrului, decremnarii
cacrtgatorilor, publicarii numelor cacrtgatorilor cri a premiilor acordate acecrtora, cri atribuirii de premii, precum cri
pentru a informa in legatura cu alte producre, crervicii, evenimente etc. (telefon, SMS, e-mail, pocrta, etc).
Conform dicrpozitilor art. 20 alin.(1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecta percroanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter percronal cri libera circulate a acecrtor date, modiicata cri completata („Legea nr. 677/2001”),
Organizatorul are obligata cra aplice macrurile tehnice cri organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter percronal impotriva dicrtrugerii accidentale crau ilegale, pierderii, modiicarii, dezvaluirii crau accecrului
neautorizat, precum cri impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter percronal prelucrate in vederea organizarii Concurcrului, decremnarii cacrtgatorilor cri atribuirii de
premii crunt decrtnate utlizarii de catre Organizator cri pot i comunicate tertelor part crtrict in macrura in care o atare
comunicare ecrte nececrara pentru atribuirea premiilor. La incheierea operatunilor de prelucrare a datelor in crcopul
organizarii acecrtui Concurcr, RCS & RDS nu va trancrfera acecrte date unui alt operator. Organizatorul va face publice
prin mijloace crpeciice, conform prezentului Regulament, numele cacrtgatorilor cri premiile acordate.
Cu excepta cazurilor in care din Regulament rezulta permicriunea dezvaluirii cri/crau trancrmiterii, Organizatorul are
obligata cra pacrtreze crtricta conidentalitate cu privire la diatele cu caracter percronal apartnand Partcipantlor,
acecrta urmand cra le utlizeze numai in crcopurile crtabilite prin Regulament.
Partcipanti la Concurcr au dreptul cra refuze, in orice moment, in mod gratuit cri fara nicio jucrticare, ca datele cu
caracter percronal pe care le-au furnizat in legatura cu partciparea lor la Concurcr cra ie prelucrate in crcop de
marketng direct. In toate celelalte cazuri, Partcipanti au dreptul cra cre opuna prelucrarii datelor lor cu caracter
percronal in orice moment, din motve intemeiate cri legate de crituata percronala.
Partcipanti la Concurcr au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, dreptul la informare (art. 12), dreptul de accecr la
date (art. 13), dreptul de opozite (art. 15), dreptul de intervente acrupra datelor (art. 14), dreptul de a nu i crupucri
unei decizii individuale (art. 17), precum cri dreptul de a cre adrecra jucrttei (art. 18). Pentru exercitarea acecrtor
drepturi partcipanti trebuie cra inainteze catre RCS & RDS o cerere crcricra, datata cri cremnata, pe care cra o depuna la
crediul „Pro FM” din Bucurecrt, Str. Panduri 71, crector 5.
Partcipanti crunt rugat cra informeze RCS & RDS de indata in cazul in care concrtata ca unele date cu caracter percronal
furnizate crunt incorecte.
Din 25 mai 2018, partiipanti la ioniurs sunt invitat sa aiieseze pagina de internet www.profm.ro si sa ionsulte
seitunea dediiata Reglementarilor Europene, iare inilud Regulamentul (UE) 679/2016 privind proteita
persoanelor fziie in ieea ie priveste preluirarea datelor iu iaraiter personal si privind libera iiriulate a aiestor
date si de abrogare a Direitvei 95/46/CE (regulamentul general privind proteita datelor).

Art. 8. Publiiarea Regulamentului Coniursului
Regulamentul Concurcrului ecrte dicrponibil crpre concrultare, in mod gratuit, pe pagina de concurcr din cadrul paginii de
internet www.profm.ro. Partcipanti nu vor i obligat la plata vreunor crume catre Organizator in legatura cu

Concurcrul crau la cruportarea altor cocrturi decat cele inerente crerviciilor de telefonie, de Internet crau altor crervicii
contractate de acecrta care le permit cra partcipe la Concurcr cri cra accecreze paginile de internet relevante pentru
detalii privind Concurcrul crau in legatura cu Concurcrul, crervicii pocrtale crau tarife normale de telefon in legatura cu
Concurcrul, fara a aduce atngere altor prevederi ale Regulamentului.
Pe perioada de decrfacrurare a Concurcrului, Partcipanti pot cruna la linia de telefon dedicata Concurcrului 021252.26.42 (linie telefonica cu tarif normal) pentru a afa mai multe amanunte in legatura cu Concurcrul (regulament
de partcipare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum cri pentru crugecrti crau eventuale reclamati).
Programul de functonare a liniei telefonice ecrte de luni pana vineri intre orele 07 00 - 18 00.
Orice modiicare a prezentului Regulament va i facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului, recrpectv
„www.profm.ro”.

Art. 9. Taxe si impozite
Daca va i cazul conform legicrlatei icrcale aplicabile, Organizatorul are obligata de a calcula cri icri acruma calcularea cri
virarea la bugetul de crtat a impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor icrcale in vigoare
aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezinta 10% din valoarea
neta a premiului, ce cre calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a premiului cri cruma reprezentand venitul
neimpozabil (600 lei).
Orice alte obligati de natura icrcala cri/crau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concurcr, cad cri
raman in crarcina exclucriva a cacrtgatorului premiului.

Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu icri acruma cri nu icri va acruma nicio racrpundere cu privire la pretentile tertlor crau ale oricaror
incrttuti in ceea ce privecrte premiile cacrtgate de catre Partcipant. Organizatorul nu are nici o racrpundere cri nu va
putea i implicat in litgii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acecrtora. Organizatorul nu ecrte
racrpunzator, nu icri acruma cri nu icri va acruma nicio racrpundere pentru calitatea premiilor cri/crau a oricaror crervicii parte
a premiilor acordate in cadrul Concurcrului. Prin partciparea la acecrt Concurcr Partcipanti conirma ca inteleg cri icri
acruma faptul ca oricare cri toate crerviciile ce fac obiectul premiilor acordate in cadrul Concurcrului nu crunt furnizate,
operate crau gecrtonate de catre crau cu implicarea Organizatorului, ci de catre terte part, furnizori ai recrpectvelor
crervicii, cri ca atare Organizatorul nu are cri nu poate avea nicio racrpundere cu privire la acecrtea.
Organizatorul nu icri acruma cri nu icri va acruma nicio racrpundere cu privire la incapacitatea unor Partcipant la Concurcr
de a accecra pagina de Internet decrtnata incrcrierii la Concurcr, liniile telefonice pucre la dicrpozite crau a aparatelor
telefonice ale acecrtora.
Organizatorul nu icri acruma cri nu icri va acruma nicio racrpundere in cazul in care ii crunt comunicate informati falcre crau
eronate. Organizatorul nu are nicio racrpundere cri nu va putea i implicat in litgii legate de corecttudinea datelor
percronale trimicre de catre Partcipant. Premiile cre vor acorda numai acelor Partcipant ale caror date/documente
crunt trimicre in cadrul Concurcrului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul nu icri acruma cri nu icri va acruma nicio racrpundere cu privire la pretentile Partcipantlor la Concurcr
privind functonarea defectuoacra cri/crau nefunctonarea retelelor de telefonie ixa cri/crau mobila, ori a retelelor de
Internet care le permit partciparea la Concurcr. Totodata, Organizatorul nu va i racrpunzator pentru eventuale
dicrfunctonalitat aparute in derularea Concurcrului, in general, ca urmare a actunilor unor tert, cum ar i dar fara a cre
limita la dicrtribuitori de energie electrica, operatori, proprietari crau adminicrtratori ai retelelor de telecomunicati,
cablu TV crau alti acremenea.
Organizatorul nu are obligata de a purta corecrpondenta privitoare la crolicitarile necacrtgatoare.

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatilor Organizatorului, acecrta poate crubcontracta crervicii crau imputernici
furnizori pentru derularea unor crervicii crau formalitat, la libera cra alegere.
Prin partciparea la acecrt Concurcr, Partcipanti declara cri garanteaza faptul ca crunt de acord cra recrpecte cri cra cre
conformeze tuturor incrtructunilor Organizatorului in vederea partciparii la Tur, precum cri tuturor prevederilor,
termenilor cri conditilor prezentului Regulament cri ale legicrlatei aplicabile.

Art. 11. Litgii
Eventualele litgii aparute între Organizator, pe de o parte cri Partcipanti la Concurcr, pe de alta parte, cre vor rezolva
pe cale amiabila. In caz contrar, cre vor crolutona de incrtantele judecatorecrt competente de la crediul Organizatorului
dupa caz.

Art. 12 Inietarea Coniursului
Concurcrul poate inceta in urmatoarele crituati
- implinirea termenului pentru care a focrt anuntat Concurcrul;
- aparita unui eveniment ce concrttuie forta majora crau in cazul impocribilitati Organizatorului, din motve
independente de vointa cra, de a contnua Concurcrul;
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concurcrul.

Tehnoredactat într-un cringur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Acrociat Georgeta
Popecrcu – Societate Profecrională Notarială şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi
1 exemplar a focrt eliberate părţii.

Organizator
RCS & RDS S.A.
Viiepresedinte C.A.
Ioan Bendei

