REGULAMENT
de desfasurare a concursului “TRAIESTE LUXUL”
1. ORGANIZATORUL
ORGANIZATORUL concursului este SC Radio TV Global Network SRL, denumit în continuare
„ORGANIZATORUL“.
ORGANIZATORUL va derula concursul pe baza prezentului Regulament, intocmit in conformitate
cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participantii.
2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE
Concursul se organizeaza si se desfasoara pe pagina de Facebook a site-ului money.ro –
https://www.facebook.com/moneyro si https://www.facebook.com/GalosRomania, in intervalul 25 iunie – 9
iulie 2015 si se adreseaza doar cetatenilor romani cu domiciliul in Romania. Premierile se vor organiza
saptamanal pe o perioada totala de 3 saptamani de la data inceperii concursului.
3. PARTICIPANTII SI MOD DE DESFASURARE
Participantii se pot inscrie in concurs accesand aplicatia gazduita pe pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/moneyro , sau direct poza de concurs de pe pagina partenerilor (money, galos).
Dupa aprobarea aplicatiei, participantii vor fi nevoiti sa parcurga 3 pasi pentru a castiga:
• Sa dea LIKE celor trei pagini de Facebook: money.ro, galos.ro si danapalace.
• Sa adauge un comment postului (pozei) de concurs cu tema “pe cine as lua cu mine daca as
castiga un weekend la mare si de ce ar merita-o”.
• Sa stranga cel putin 5 like-uri de la prieteni pe comment-ul sau.
Orice participant la concurs trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, impliniti pana in data de 25 iunie
2015 si sa fie fanul paginilor de Facebook: money.ro https://www.facebook.com/moneyro, galos.ro:
https://www.facebook.com/GalosRomania si DanaPalace https://www.facebook.com/DanaPalaceHotels.
Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament salariatii angajati ai ORGANIZATORULUI si
colaboratorii persoane fizice ai acestuia, persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau
indirect in organizarea si/sau derularea concursului, precum si rudele de gradul I ale tuturor celor mentionati
mai sus.
In cazul in care se constata incalcarea acestei prevederi, ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a
retrage premiul castigat atribuit. Premiul respectiv va fi reportat pentru un concurs ulterior.
In cadrul concursului, participantii sunt invitati sa posteze o fotografie pe tema precizata si sa stranga
cat mai multe voturi din partea prietenilor care detin conturi de Facebook. Prietenii participantilor nu ii pot
vota decat o singura data pe zi.
Castigatorii premiilor – Weekend VIP la mare - vor fi alesi prin tragere la sorti (cu ajutorul site-ului
random.org) si anuntat la sfarsitul fiecarei saptamani pe perioada derularii concursului. Numele castigatorilor
se va anunta pe pagina de Facebook money.ro. In termen de 48 de ore, castigatorii vor trebui sa trimita un
mesaj cu datele personale de contact pe contact@money.ro pentru validarea premiului.

4. PREMIILE CONCURSULUI
Premiile acordate in cadrul concursului sunt oferite de catre ORGANIZATOR si vor consta in mai multe
weekenduri la mare in valoare estimata de 3000 lei oferite la finalul concursului prin tragere la sorti din toti
participantii care indeplinesc conditiile.
Premiile castigate nu pot fi schimbate pentru contravaloarea lor in bani.
5. RIDICAREA / PREDAREA PREMIILOR CASTIGATE
Castigatorii trebuie sa-si confirme participarea pana la data extragerii pentru care sunt inscrisi.
Castigatorii concursului se vor prezenta la hotelul indicat de organizator conform politicii chek-in
check-out a hotelului.

* Impozite si taxe: Conform legislatiei fiscale, respectiv prevederile de la Titlul III Capitolul VII art.
77 alin. (1) din Codul Fiscal, venitul obtinut din premiu de catre castigator in cadrul concursului, in bani si/sau in natura, se
impune prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, cu exceptia premiilor cu o
valoare mai mică de 600 de lei, care nu sunt supuse impozitării. Diferenta in plus fata de acest plafon se supune
impozitarii, plata acestuia cazand in sarcina castigatorului, urmand a fi platit la data ridicarii premiului.
Refuzul platii impozitului este interpretat si echivaleaza cu renuntarea la premiul castigat.
Conform art. 77 alin (4) din Codul Fiscal, nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc,
în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil: a) pentru
fiecare premiu; b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelaşi organizator sau platitor intr-o singura zi.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, dupa intrarea acestuia in
posesia participantului castigator sau ca urmare a vreunor modificari legislative ulterioare si care pot fi incidente, cad in
sarcina exclusiva a acestuia.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la concurs, participanţii, în mod automat, isi exprima consimtamantul expres si
neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, imagine,
etc) de catre ORGANIZATOR, exclusiv in scopul derularii de activitati comerciale si/sau de promovare,
desfasurate de catre acesta, precum si in vederea validarii si acordarii premiilor catre castigatorii concursului.
Datele personale ale participantilor la concurs sunt confidentiale si nu vor fi utilizate decat pentru activitatile
comerciale si/sau de promovare efectuate de ORGANIZATOR sau pentru derularea normala a concursului
organizat.
ORGANIZATORUL va dezvalui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume,
imagine, exclusiv societatilor afiliate si partenerilor contractuali, in scopul utilizarii acestor date exclusiv in
activitatile comerciale si/sau de promovare desfasurate de ORGANIZATOR (televiziune, radio, presă, alte
materiale tipărite). ORGANIZATORUL se obligă ca o astfel de dezvaluire de date personale sa se limiteze numai
la castigatorii premiilor Concursului.

Prin participarea la concurs, castigatorii consimt si isi dau acordul de a participa la activitati publicitare
relevante derulate de catre ORGANIZATOR. Totodată castigatorii agreeaza ca numele, prenumele si imaginea

lor să fie utilizate gratuit de catre ORGANIZATOR, societatile afiliate si partenerii contractuali, strict in scopurile
mai sus amintite. Castigatorii au dreptul de a refuza prin solicitare scrisa adresata
ORGANIZATORULUI utilizarea acestor date in activitatile comerciale si/sau de promovare desfasurate de catre
ORGANIZATOR, însă acesta nu poate refuza acordarea premiului intr-o astfel de situatie.
Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul
de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se
opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul
participantilor de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa ORGANIZATORULUI printr-o
cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa: Bucureşti, str. Calea Mosilor nr. 272, Sector 2, iar acesta se
obliga: sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit,
datele a caror prelucrare nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001; sa inceteze prelucrarea datelor cu
caracter personal ale solicitantului.
Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de
Concurs.
7. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
ORGANIZATORUL nu-si asuma nici o raspundere asupra caracteristicilor, calitatilor si a oricaror alte
detalii ale premiilor oferite in cadrul concursului, orice reclamatie cu privire la acestea cazand in
responsabilitatea si raspunderea directa a partenerilor furnizori ai acestor premii.
Prezentul regulament poate fi completat si modificat unilateral, in mod justificat, de catre organizator
si facut public prin aceleasi mijloace ca si concursul propriu zis.
8. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre ORGANIZATOR si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantţele judecătoresti
romane competente dupa sediul administrativ al ORGANIZATORULUI.
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