
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“#10latehnologie cu Huawei P9 lite!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” este Huawei Romania 
Technologies S.R.L cu sediul în Bdul. Barbu Văcărescu, Nr. 201, Clădirea Global Worth Tower, 
Sector 2, București, (denumită în continuare “Organizatorul”).

Concursul este organizat prin intermediul SC. ATELIERUL DE VISE S.R.L, cu sediul social în 
București, strada Corbeni, Nr. 1-3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/11526/2015, atribut fiscal RO C.U.I RO35031468, (în cele ce urmează “ALIST”) care are 
calitatea de Împuternicit al Organizatorului.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează 
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul 
în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială. Astfel de modificări 
vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul concurs se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” se desfăşoară în perioada 15.09.2016, ora 14:00, 
inclusiv, și se va încheia la data de 29.09.2016, ora 23:59, inclusiv.

SECŢIUNEA 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară doar pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament și doar în mediul online.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE



Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, de vârstă majoră, care îndeplinesc statutul de 
părinte și care au în custodie cel puțin un copil, cu domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă 
termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).

Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajaţii Organizatorului, angajaţii agenţiilor implicate şi 
nici membrii familiilor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi 
exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul concursului “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” constă în:

- 1 (unu) smartphone Huawei P9 lite 

Valoarea premiilor oferite în cadrul prezentei campanii este de 1300 lei, TVA inclus.

Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiile menţionate mai sus şi nici nu se va accepta 
modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a fi înscris în Concurs un participant trebuie să trimită un email cu subiectul “10 la 
tehnologie – CONCURS” la adresa de email echipa@alistmagazine.ro, în cadrul căruia trebuie să 
enumere 10 motive pentru care copilul său/copii săi merită nota 10 la tehnologie.

Astfel, acesta va fi automat înscris în concurs și va putea participa la tragerea la sorți în vederea 
câștigării premiului.

Un participant se poate înscrie o singură dată în Concurs. 

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a descalifica participanții care încearca sa fraudeze concursul 
prin orice modalitate.

Premiul va fi acordat prin jurizare, care va fi facuta de catre redactia Alist.

SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE ŞI ÎNMÂNARE A PREMIULUI

Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele 
condiţii:

1. Să îndeplinească condiţiile de la Secţiunea 4 și 5 a prezentului Regulament; 



2. Să trimită un email cu subiectul “10 la tehnologie – CONCURS” la adresa de email 
echipa@alistmagazine.ro, în cadrul căruia trebuie să enumere 10 motive pentru care copilul 
său/copii săi merită nota 10 la tehnologie.

În cadrul concursului “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” va fi acordat un premiu constând într-
un smartphone Huawei P9 lite.

Câștigătorul va trebui să trimită un email Organizatorului în care sa specifice numele complet, 
adresa de domiciliu și un număr de telefon valid, în termen de trei zile de la anunțul prin care 
este desemnat ca fiind câștigător.

Premiul descris la secțiunea 6, va fi livrat prin curier, la intervalul orar și adresa specificată de către 
Câștigător, în termen de maxim 30 de zile de la validare. Câștigătorul va semna un proces verbal de 
predare - primire al premiului.

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR  

Câştigătorul concursului va fi anunţat despre premiul câştigat prin intermediul email-ului.

Dacă persoana declarată câştigătoare nu răspunde timp de trei zile lucrătoare, premiul va ramane la 
dispozitia Organizatorului.

SECȚIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de 
predare – primire a premiului nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției implicate
în această Campanie.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților 
în conformitate cu Legea 677/2001.

Prin participarea la concurs, participanții își dau acordul că datele lor cu caracter personal să fie 
incluse în baza de date a Organizatorului în vederea participării la acest concurs și anunțării 
câștigătorilor.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți, cu 
excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în 
vigoare. Numele, prenumele și localitatea de reședintă, doar ale câștigătorilor și premiile câștigate 
în cadrul Campaniei vor fi făcute publice conform legislației în vigoare.



Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial
și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de 
date a Organizatorului în scopul participării la acest Concurs.

Anunțarea câștigatorului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul 
potențialului câștigător referitor la faptul că numele său va fi făcut public și poate fi folosit în 
materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. 

Prin participarea la acest Concurs, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câștiga Premiul, 
numele, prenumele, localitatea de reședință să poată fi făcute publice și folosite în scopuri 
publicitare de către Organizator, în diverse materiale tiparite, audio și video, în mod gratuit.

Câștigătorul Campaniei va putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate 
de către Organizatori.

Participanților la concursul “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” le sunt garantate drepturile 
prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la 
informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), 
dreptul de opoziție (art. 15).  

Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în 
vigoare.

SECȚIUNEA 12. FORȚĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-
și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și 
continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întărziată. 
Organizatorul dacă invocă forța majoră este obligat să comunice Participanților la Concurs existența
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate 
pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în 
litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente din 
municipiul București.

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite la următoarea adresă: 
strada Corbeni, Nr. 1-3, Sector 2, București, în termen de maxim 2 (două) săptămani de la data 



încheierii Concursului Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio 
contestație.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Concursului “#10latehnologie cu Huawei P9 lite!” va fi disponibil în mod gratuit 
oricărui solicitant pe www.alistmagazine.ro. 


