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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

“ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI” 

 

Concursul „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI” (denumită în cele ce urmează  
„Concurs”) se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament 
(„Regulamentul”). 

Articolul 1 – Organizatorul Concursului și informații generale cu privire la aceasta: 

1.1. Organizatorul Concursului:  

Automobile Dacia S.A. prin Direcţia Comunicare, cu sediul social în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. 

Argeş, Nr. Registrul Comerţului J03/81/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 160796, reprezentată de 

D-nul Mihai BORDEANU, în calitate de Director General. 

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru 

toți participanții. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii şi condițiile 

prezentului Regulament, sub sancțiunea invalidării participării acestora. 

1.3. Concursul este organizat după cum urmează:  

(i) Automobile Dacia S.A. este responsabilă de organizarea generală a concursului, de 

stabilirea câștigătorilor, acordarea/suportarea contravalorii premiilor și predarea lor în 

cadrul acestui Concurs. 

1.4. Concursul se deruleazӑ prin intermediul paginii de Facebook KilometrulBine 

https://www.facebook.com/kilometrulbine care promovează proiectele de responsabilitate 

socială ale companiei Automobile Dacia în România şi de la nivelul Renault Group, alături de 

subiecte legate de protejarea mediului înconjurător, incluziune socială, educaţie sau 

voluntariat. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Acceptarea 

expresă a termenilor prezentului Regulament se realizează la înscriere. Recomandăm citirea 

cu atenție a întregului Regulament înainte de participare.  

1.5. Anterior participӑrii la prezentul Concurs, Organizatorul recomandӑ tuturor participanṭilor/celor 

interesaṭi, sӑ ia la cunoṣtinṭӑ de prevederile politicii de confidenṭialitate a reṭelei de 

socializare Facebook, respectiv a Meta Platforms Ireland Limited, proprietara Facebook, cu 

privire la protecṭia / prelucrarea  datelor cu caracter personal. Prin participarea la Concurs, 

participanţii confirmă neechivoc că au luat la cunoştinţă, în prealabil, de acestea. 

 

Articolul 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului  

Concursul este organizat și desfășurat pe teritoriul României, în mediul online, prin 

intermediul paginii de Facebook KilometrulBine în perioada 06.12.2022, ora 14:00:00 – 
09.12.2022, ora 17:00. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kilometrulbine
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Articolul 3 -  Regulamentul Concursului  

3.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durată 

a acestuia, în format electronic, prin accesarea paginii 

https://www.facebook.com/kilometrulbine  

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, cu condiția 

înștiințării prealabile, prin comunicare publică, a participanților cu privire la orice modificare a 

vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui 

Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea 

pe pagina https://www.facebook.com/kilometrulbine cu cel puțin 24 (douăzecişipatru) de ore 

înainte ca acestea să devină aplicabile. 

 

Articolul 4 - Dreptul de participare 

4.1. Pot participa la Concurs numai persoanele fizice cu domiciliul sau reşedința în România, cu 

vậrsta minimă de 18 ani. Fiecare participant poate participa în Concurs o singură dată, pe 

baza unui cont unic, personal, de Facebook.  

4.2. Participanţii trebuie să fie fani ai paginii de Facebook 

https://www.facebook.com/kilometrulbine. 

4.3. Nu pot participa la acest Concurs: 

Organizatorul concursului (reprezentanţii Direcţiei Comunicare a Automobile Dacia S.A) precum şi 

partenerul organizatorului (Republika). 

4.4. Participarea în cadrul Concursului trebuie să fie guvernată de buna credință şi corectitudine. 

Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, 

altfel decât prin participarea prin înscrierea în Concurs conform prezentului Regulament, 

Organizatorul are dreptul de a retrage premiul câștigat și de a recupera întregul prejudiciu 

cauzat prin fraudarea Concursului. 

4.5. Participarea la Concurs implică cunoașterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 

prezentului Regulament. Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ toate criteriile și 

obligațiile instituite în sarcina sa de prezentul Regulament.  

 

Articolul 5 – Premiile Concursului 

5.1. Concursul va fi adresat participanților care dețin un cont de Facebook și care răspund la 

întrebarea Concursului în postarea dedicată acestuia. 

5.2. Nu se acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs sau 

schimbarea produselor oferite drept premii. 

5.3. Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Concursului. 

5.4. În cadrul Concursului se vor acorda în total 3 premii. Valoarea fiecărui premiu este de 15 euro 

+ TVA. Valoarea totală a premiilor este de 45 euro + TVA. Fiecare premiu constă într-un rucsac 

cu logo Dacia. 

 

 

https://www.facebook.com/kilometrulbine
https://www.facebook.com/kilometrulbine
https://www.facebook.com/kilometrulbine
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Articolul 6 – Mecanismul desfășurării Concursului 

Pentru a putea participa în cadrul prezentului Concurs: 

(i) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 din 
prezentul Regulament; 

(ii) Participantul trebuie să transmită un comentariu de tip text sau video prin care să 
răspundă la întrebarea Concursului. Organizatorul recomandă participanților ca 
postările de tip video să nu conțină chipuri de persoane sau voci care pot duce 
la identificarea acestora. În cazul în care aceste materiale ar conține imaginile unor 
persoane, altele decât cele participante la prezenta campanie, se prezumă faptul că 
participantul a obținut, în prealabil, consimțământul persoanelor vizate, în vederea 
prelucrării datelor cu caracter personal / utilizării cu titlu gratuit ale acestora, de către 
Organizator, în cadrul prezentului concurs, punându-le la dispoziție Politicile de 
confidențialitate / informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
Organizatorului. 

(iii) De asemenea, postarea video ce conține imaginea identificabilă şi vocea 
participantului la concurs echivalează, pentru Organizator, ca un acord neechivoc 
privind utilizarea acestora, cu titlu gratuit, în condițiile informării detaliate în Articolul 
11.  

(iv) De asemenea, dacă postarea Participantului la Concurs reprezintă sau conţine o 
creaţie („operă”) în sensul dispoziţiilor legii nr.8/1996, acesta garantează 
Organizatorului, prin participarea la Concurs, că este autorul Operei şi/sau că deţine 
toate drepturile de utilizare a Operei (inclusiv reproducere, distribuire, comunicare 
publică a Operei) pentru şi în cadrul Concursului, Organizatorul fiind exonerat de 
orice răspundere. Această prevedere se completează cu dispoziţiile art.11 din 
prezentul Regulament. 

(v) Întrebarea va fi formulată pe contul de Facebook 
https://www.facebook.com/kilometrulbine  la începutul Concursului, iar răspunsul va 
fi dat de către participant printr-un comentariu la postarea conținând întrebarea, de 
pe contul personal de Facebook al acestuia, în perioada 06.12.2022, ora 14:00:00 – 
09.12.2022, ora 17:00. Nu există răspunsuri corecte sau greșite la întrebare sau 
vreun sistem de evaluare a răspunsului furnizat de către participant, dar acesta 
trebuie sa răspundă la întrebare pentru a participa la concurs. 

(vi) Întrebare concurs 
„#StartConcurs!  
Pe 5 decembrie am marcat Ziua Internaţională a Voluntariatului, un moment potrivit 
pentru a le spune mulţumesc tuturor celor care se implică în acţiuni de voluntariat, 
dar şi pentru a încuraja cât mai multă lume să o facă. Mulţi dintre colegii noştri sunt 
voluntari, am scris despre poveştile lor şi vom continua să o facem, însă am vrea să 
aflăm dacă şi voi, cei din comunitatea KilometrulBine, vă implicaţi în acţiuni de 
voluntariat. Indiferent dacă donaţi pentru o cauză, participaţi la acţiuni de plantare 
sau ecologizare, ajutaţi copiii defavorizaţi sau bătrânii în nevoie, am vrea să aflăm 
poveştile voastre.  
Vă invităm să accesaţi interviul cu Aurelian Andreiu de pe platforma KilometrulBine, 
https://kilometrulbine.ro/articole/voluntariat/, să identificaţi care este indiciul (vă 
ajutăm cu un pont, căutaţi un super erou) şi să includeţi indiciul într-un comentariu la 
această postare. Pe lângă indiciu, povestiţi-ne în comentariu în ce acţiuni de 
voluntariat vă implicaţi, iar cele 3 postări care adună cele mai multe reacţii indiferent 
că sunt likes, love, care, laugh, angry vor câştiga din partea noastră un premiu 
constând într-un rucsac Dacia. Concursul se desfăşoară în perioada 06 decembrie 
2022, ora 14:00 –  09 decembrie 2022, ora 17:00. Citiţi regulamentul pentru detalii”. 

 
(vii) Vor fi considerate valide doar răspunsurile care vor fi postate de participant ca și 

comentariu la postarea care anunţă concursul și doar în perioada specificată în art.2 
din prezentul regulament. 

(viii )  Prin participarea la Concurs, participantul acceptă în mod expres (i) confirmarea 

acordului asupra termenilor şi condiţiilor Regulamentului Concursului; (ii) confirmarea 
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vârstei de 18 ani împliniţi la data înscrierii în Concurs și (iii) confirmarea luării la 

cunoștință a Politicii Organizatorului privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.  

 

Articolul 7 – Desemnarea câștigătorilor, transmiterea premiilor 

7.1. Vor fi desemnați câștigători cei 3 participanți care adună cele mai multe reacții (indiferent că 

sunt likes, love, care, laugh, angry) la comentariul postat drept răspuns la Întrebarea 

concursului. În cazul în care mai mulți participanți adună un număr egal de reacții, vor fi 

considerați toți câștigători, dacă se clasează în top 3 prin numărul de reacții obținute la 

comentariul de la postarea referitoare la concurs, în intervalul 6 decembrie 2022, ora 14:00 și 

9 decembrie 2022, ora 17:00. 

7.2. Câștigătorii vor fi anunțați pe contul de Facebook https://www.facebook.com/kilometrulbine la 

data de 9 decembrie 2022, ora 17:30. 

7.3. Pentru atribuirea premiului, participanților desemnați câștigători li se vor solicita următoarele 

date: nume, prenume, adresă de corespondenţă, număr de telefon. Datele vor fi puse la 

dispoziția Organizatorului pe mesageria paginii de Facebook KilometrulBine până la data de 

14 decembrie 2022, ora 24:00. Câştigătorii vor semna o declaraţie pe proprie răspundere prin 

care atestă faptul că îndeplinesc condiţiile de participare de la art.4 şi vor trimite această 

declaraţie în format electronic Organizatorului pe mesageria paginii de Facebook 

https://www.facebook.com/kilometrulbine, până la data de 14 decembrie 2022, ora 24:00. 

Premiile vor fi expediate câştigătorilor până la 31 decembrie 2022.  

7.4. În cazul în care câştigătorii desemnaţi nu vor trimite Organizatorului datele pentru expedierea 

premiului sau/şi declaraţia pe propria răspundere până la data de 14 decembrie 2022, ora 

24:00, Organizatorul va desemna drept câştigători participanţii care se clasează pe 

următoarele locuri în ceea ce priveşte numărul de reacții obținute la comentariul postat ca 

răspuns la întrebarea de concurs. 

7.5.  Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele furnizate în Concurs nu atrage răspunderea 

Organizatorului, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în 

responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care 

un Participant desemnat potențial câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei 

sau numărului de telefon incorecte/incomplete, fără ca Organizatorul să aibă obligația de a 

depune orice fel de diligențe pentru corectarea sau completarea acestor date. 

 

Articolul 8 - Publicarea câștigătorilor.  

8.1. Numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina https://www.facebook.com/kilometrulbine 

conform articolului 7.2. Participanții înțeleg că aceasta este o condiție esențială pentru a 

garanta transparența Concursului și că, prin înscrierea în Concurs, sunt de acord, în mod 

irevocabil, cu această publicare.  

 

Articolul 9 -  Taxe și impozite 

9.1. Răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor legale privitoare la reținerea și virarea 

impozitelor/taxelor pentru premiile acordate, dacă este cazul și în conformitate cu dispozițiile 

legale în materie (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și celelalte dispoziții legale 

incidente), cade în sarcina Organizatorului, Automobile Dacia.  

https://www.facebook.com/kilometrulbine
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9.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare. 

 

Articolul 10 – Limitarea răspunderii 

10.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs. 

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul concursului, decizia 

comisiei formată din 3 (trei) membri, respectiv dintr-un reprezentant al Republika Interactiv 

S.R.L. și doi reprezentanți ai Organizatorului, este definitivă. 

10.3. Eventualele contestații vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare 

de la data anunțării publice a câștigătorilor. Orice contestații sosite după această dată nu vor 

fi luate în considerare. Decizia asupra acestor contestații se va lua de comisia constituită 

conform art. 10.2 și este finală. 

10.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

(i) Participarea la Concurs prin intermediul altei pagini decât 

https://www.facebook.com/kilometrulbine; 

(ii) Erori cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica, erori de conexiune 

Internet, erori date de sistemul de operare, ș.a.m.d., nefuncționarea corespunzătoare 

a platformei Facebook;  

(iii) Înregistrările trimise în afara perioadei Concursului așa cum aceasta este prevăzută 

în prezentul Regulament; 

(iv) Erori în datele furnizate de către participanți sau lipsa de acuratețe a datelor de 

contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a 

participanților. Ca atare, aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către 

participanți a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la 

imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului sau la imposibilitatea 

identificării unui câștigător; 

(v) Organizatorul nu va f responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în 

posesia premiului câștigat; 

(vi) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului transmiterii 

premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator; 

10.5. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința 

câștigătorilor sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului. Organizatorul are 

dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă Regulamentul Concursului sau în 

privința căruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa 

Concursului.  

10.6. Organizatorul este exonerat de orice răspundere decurgând din acordarea premiului câștigat 

(cu excepția înmânării acestuia conform prezentului Regulament) precum și de plata oricăror 

daune sau alte pretenții de orice natura legate de câștigul unuia dintre premiile prezentului 

Concurs. 
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Articolul 11 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

11.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestui Concurs, organizatorul, Automobile Dacia SA, 

este operator care prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în conformitate cu politicile de 

confidențialitate ale acestora disponibile la https://www.dacia.ro/imputerniciti-operare-

date.html și cu informarea din prezentul art. 11.  

11.2. REPUBLIKA INTERACTIVE S.R.L. (denumită „Republika”), cu sediul in București, Str. 

Barbu Vacarescu, Nr. 137A, Et. 3, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/9585/02.06.2008, având Cod Unic de Înregistrare RO 23981359 și contul IBAN 

RO73MIRO0000138878440001, deschis la Banca ProCredit, Agenția Victoriei, reprezentată 

prin  Kadima Marie-Justin în calitate de Director General este persoană împuternicită să 

prelucreze date cu caracter personal ale participanților, doar în limitele activităților desfășurate 

în deplină concordanță cu instrucțiunile Operatorului sus-menționat.  

11.3. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile protecției datelor personale la momentul prelucrării acestora. Organizatorul  

este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților menționate 

mai sus. 

11.4. Scopul pentru care este organizat acest concurs pentru care Organizatorul prelucrează datele 

personale ale participanților este de conștientizare / promovare a unui comportament 

responsabil față de comunitate şi de creştere a notorietății platformei KilometrulBine. 

 11.5. Pentru înscrierea la Concurs, pentru buna desfășurare a acestuia, pentru desemnarea şi 

anunțarea câștigătorilor, precum şi pentru acordarea premiilor, Organizatorul va prelucra 

următoarele date personale, dupӑ cum urmeazӑ:  

11.5.1. Pentru înscrierea şi participarea în Concurs, buna desfășurare a concursului şi atingerea 

scopului de responsabilitate socială corporativă, se vor prelucra următoarele date cu caracter 

personal: numele de utilizator şi fotografia sau avatarul care corespund contului de Facebook cu 

care participantul se înscrie în concurs, testimonialul sau videoclipul incluse în postarea prin care 

participantul participă la concurs (atunci când este cazul şi participantul decide să răspundă printr-

o postare video) şi a reacțiilor pe care participantul le adună la postarea din concurs. 

11.5.2. Pentru desemnarea şi anunțarea câștigătorilor Concursului, se vor prelucra: numele de 

utilizator şi fotografia sau avatarul care corespund contului de Facebook cu care participantul se 

înscrie în concurs. Numele de utilizator ale câștigătorilor vor fi afișate pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/kilometrulbine. 

11.6. Automobile Dacia s.a. va prelucra, în calitate de operator independent, în scopul acordӑrii 

(expedierii) premiilor, în vederea intrӑrii în posesia lor de cӑtre câṣtigӑtori: numele, prenumele, 

adresa şi numărul de telefon ale participanţilor. Aceste date vor fi prelucrate de operatorul 

independent ṣi pentru realizarea de evidenṭe interne necesare pentru îndeplinirea anumitor 

obligaṭii legale sau pentru apӑrarea intereselor legitime ale acestuia într-un eventual diferend 

legat de prezentul Concurs.   

11.7. În calitate de Împuternicit, Republika va avea acces la toate datele menţionate la punctul 11.5. 

11.8. Temeiul legal al prelucrării este : 
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- cel contractual, cu privire la prelucrӑrile de date personale efectuate pentru buna desfășurare 

a concursului (înscriere la concurs, participare/desfӑṣurare a concursului, desemnarea 

câṣtigӑtorilor, acordarea premiilor); 

- consimṭӑmântul persoanei vizate, cu privire la prelucrӑrile de date personale pentru utilizarea 

imaginilor ce apar in video utilizate pentru a participa la concurs; 

- obligaţie legală / interes legitim, cu privire la prelucrӑrile de date personale efectuate pentru 

realizarea evidenṭelor legate de concurs şi pentru apărarea unui drept / interes al Operatorului, 

într-un eventual diferend.  

11.9. Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare,   

înregistrare, organizare, utilizare în scopul menṭionat, stocare, arhivare, ṣtergere. 

11.10. Datele personale menţionate mai sus vor fi prelucrate activ pe o perioadă de 1 (un) an  de la 

colectarea în scopul precizat anterior. În general, vom șterge datele dvs. personale dacă ele 

nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate 

acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă 

mai lungă, determinată de unele prevederi legale sau de apӑrarea unui drept / interes legitim 

al operatorilor, pânӑ la soluṭionarea irevocabilӑ a unui eventual diferend. 

11.11. Datele vor fi prelucrate activ un an, însă pentru apărarea interesului legitim al Organizatorului 

este posibil ca durata de prelucrare să fie de peste un an. 

11.12. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă 

exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă 

rugăm să ne contactați printr-un email la  dpo.romania@renault.com sau trimițând o solicitare 

în atenția DPO România, București, Sectorul 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, parter, 

Camera AP10. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate 

acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific 

sau complexitatea solicitării. 

11.13. Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile 

legale în vigoare privind protecția datelor:  

● Dreptul de retragere a consimṭӑmântului : vӑ puteṭi retrage oricând consimṭӑmântul printr-

un e-mail trimis la dpo.romania@renault.com sau trimițând o solicitare în atenția DPO 

România, București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, parter, Camera AP10. 

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care 

vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care 

sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor 

mai recente informații disponibile pentru noi.  

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, dacă: - contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în 

care noi trebuie să verificăm exactitatea,  

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea 

datelor cu caracter personal,  

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau  

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au 

întâietate faţă de ale dvs.  
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● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe 

care le prelucrăm în scopul susmenṭionat.  

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul 

în care:  

-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost 

colectate sau sunt prelucrate în alt mod;  

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea 

mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;  

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;  

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;  

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, pânӑ la soluṭionarea irevocabilӑ 

a diferendului. 

● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Dacă vă opuneţi prelucrării, însă, nu vă veṭi putea înscrie/nu veṭi putea participa/nu veṭi putea 

fi identificat, în vederea jurizării/premierii/atribuirii premiului. 

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare 

privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru 

protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  

11.14. Gestionarea și securitatea datelor  

11.14.1. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și 

administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile 

noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate 

la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface 

nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la 

datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini 

sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.  

11.14.2. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Organizatorul/Împuternicitul 

va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.    

 

Articolul 12 - Încetarea/Întreruperea Concursului. Forța majoră 

12.1. Concursul poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță 

majora, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul 

imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestora, de a continua acest 

Concurs, cat și în situația în care intervin dificultăți organizatorice care impun sistarea 

concursului, făcute publice în condițiile Art. 12.2 de mai jos. În aceste situații, Organizatorul 

nu este responsabil de întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de 

despăgubire/daună sau altele asemenea. 
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12.2. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament/condițiile Concursului/, 

aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului în condițiile prevăzute de 3.2. din 

prezentul Regulament. 

 

Articolul 13 - Legea aplicabilă, Litigii 

13.1. Legea aplicabilă prezentului Regulament cât și oricăror alte condiții legate de Concurs este 

legea română. 

13.2. Eventualele dispute apărute între Organizator și participanți cu privire la orice aspect legat de 

desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va 

fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Municipiul 

București. 

 

Articolul 14 – Clauze finale 

14.1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor participanților.  

14.2. Premiile neacordate rămân în posesia Organizatorului, care pot dispune liber de acestea în 

maniera pe care o vor considera necesară.   

14.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative care ar putea 

afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Concursului. 

14.4. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe 

pagina https://www.facebook.com/kilometrulbine. 

 

Organizator: 

AUTOMOBILE DACIA S.A. 

Mihai Bordeanu 

Director General 

 

 


