REGULAMENT
CONCURS “O PRIMĂVARĂ AURIE”
1. ORGANIZATOR:
Organizatorul concursului, “O PRIMĂVARĂ AURIE” (denumit in cele ce urmeaza “Concurs”), este
societatea Tezaur Investment Group S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza TEZAUR) cu sediul in Bucuresti, str.
Ghetarilor nr. 15, et.1, sector 1, reprezentata prin Manailescu Amelia, in calitate de administrator.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare
„Regulament”) ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta
publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

2. LOCUL SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Concursul se desfasoara, in perioada 20.03.2019-20.04.2019, in agentia Giulesti, din Calea Giulești,
nr. 127, bl.3, parter, Sector 6, (denumită în continuare ,,Agenție”) apartinand societatii TEZAUR INVESTMENT
GROUP SRL. Intervalul de desfăşurare al concursului va fi publicat pe site-ul TEZAUR
(https://www.tezaur.org/)
si
pe
pagina
oficială
de
Facebook
a
companiei
(https://www.facebook.com/tezaur.org/).
Concursul este conceput şi administrat de către TEZAUR si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.
3. SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL:
Concursul este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare, referitoare
la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea produselor
si serviciilor comercializate de Tezaur prin intermediul paginii sale de Facebook.
Participantilor la Concurs nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau
indirecta, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata (republicata).
4. CONDITII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care
detin un act de identitate valabil la momentul extragerii.
Conditii de participare: persoanele participante la concurs trebuie sa incheie in agentia Giulesti, in
perioada 20 martie-20 aprilie 2018, un contract de amanet garantat cu obiecte din aur, in valoare minima
de 1.000 RON.
 Odata cu incheierea contractului de amanet garantat cu obiecte din aur, in valoare minima de 1.000
RON, utilizatorii sunt automat inscrisi in concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica
participantii inscrisi care nu au implinit varsta de 18 ani si care nu au respectat conditiile de
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participare mentionate prin prezentul Regulament. Orice alte tentative de frauda pot duce la
eliminarea din concurs.
 Nu au dreptul de participare la acest concurs angajatii societatii TEZAUR si membrii familiilor
acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).
 Participarea la acest concurs are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber
consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Persoana juridica responsabila de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este TEZAUR, cu sediul in
Bucuresti, str. Ghetarilor nr. 15, et.1, sector 1.
5. MODALITATEA DE DESEMNARE A CASTIGATORULUI:
Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti mecanizata, ce va avea loc pe site-ul www.random.org, in
data de 22.04.2019, ora 11.50. In urma extragerii vor fi desemnati, din randul tuturor participantilor eligibili:
1 castigator si 5 rezerve.
Filmarea privind desemnarea castigatorului va fi postata pe pagina de Facebook a TEZAUR.
Dacă persoana declarata câştigătoare nu confirmă disponibilitatea de a beneficia de premiu, conform
indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor, în termen de maximum 10 de ore de la data
afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoana în cauză vor fi redistribuite catre rezerve,
acestea fiind contactate in ordinea extragerii lor, sau, dupa caz, vor fi anulate.
6. REGULAMENT CONCURS:
Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani,
dovedita, ulterior, cu actul de identitate, si ca a incheiat contract de amanet cu Tezaur, in conditiile
specificate mai sus.
TEZAUR isi rezerva dreptul de a exclude, in orice moment, orice participant care posteaza in cadrul
paginii de facebook Tezaur dacă textul/comentariul participantului la concurs este licenţios sau indecent.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui Regulament şi
consideră datele cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va
considera respectiva participare validă.
Prezentul Regulament de participare/desfăşurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant
pe intreaga perioada a concursului pe pagina oficiala a companiei www.tezaur.org, la sectiunea Promotii.
7. PREMIUL:
Castigatorul va primi cu titlu de premiu un colier din aur de 18 K, in greutate totala de 1.10 grame.
Valoarea premiului este de 233 lei (douăsutetreizecișitrei).
Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani
şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau
mai mulţi terţi.
Premiul va fi inmanat castigatorului impreuna cu certificatul de garantie, pe baza unui proces verbal
de predare primire si o copie a actului de identitate al castigatorului.
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Castigatorul isi va exprima acordul de a fi fotografiat/ de a transmite o fotografie cu premiul si va
incuviinta afisarea fotografiei pe https://www.facebook.com/tezaur.org .
8. TAXE SI IMPOZITE:
Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal.
Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul
oferit.
9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:
Societatea TEZAUR prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu
privire la colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, şi
a altor date cu caracter personal, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, numar de telefon, adresa
e-mail, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator, în scopul acordării premiilor stabilite prin acest
Regulament. Stocarea acestor date şi prelucrarea lor se va face şi în alte scopuri decât cele anterior
menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va utiliza datele personale ale Participantilor/Câştigătorilor numai în scopurile stabilite
prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor).
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele
pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau
să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu
caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor (denumit in cele ce urmeaza
GDPR) dumneavoastra aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale furnizate si la
informatii; dreptul de rectificare a datelor, in situatia in care acestea sunt inexacte sau incomplete,
dreptul de portabilitatea datelor care consta in posibilitatea dumneavoastra de a primi de la TEZAUR
informatiile furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod current si care poate fi citit automat, cu
posibilitatea ca datele sa fie transferate unui alt Operator; dreptul de a nu face obiectul unor decizii
automatizate cu efect juridic, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va
afecteaza semnificativ; dreptul la stergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea
prelucrarii datelor, dreptul de a se opune prelucrarii datelor; dreptul de a retrage consimtamantul in
orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acestuia, dreptul
de a face plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal.
Avand in vedere cele mentionate mai sus:
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•

prelucrearea datele cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si
conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorului;
• TEZAUR administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizandu-se
atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa
asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu măsuri tehnice
corespunzătoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri împotriva:
prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale
sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
• TEZAUR va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a
securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si
libertatile acestuia.
•
Pentru scopurile prevazute mai sus, participantii la concurs consimt ca mandatarii si/sau tertii
contractanti ai Tezaur Investment Group S.R.L. sa aiba acces si drept de prelucrare a datelor si informatiilor
puse la dispozitie de catre TEZAUR, prin aplicatii informatice, TEZAUR putand furniza datele cu caracter
personal altor societati cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de
confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că
furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: servicii de
contabilitate, servicii de marketing, servicii de arhivare, servicii juridice si servicii informatice.
•
TEZAUR poate furniza informaţiile cu caracter personal şi către autorităţile şi instituţiile publice
abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare
a unor cereri expres formulate.
•
TEZAUR limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce
este necesar pentru scopurile sale de procesare.
•
TEZAUR revizuieste necesitatea păstrării în continuare a datelor personale ale participantilor la
concurs: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii
doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
•
TEZAUR sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia
datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul
prevazut de lege pentru aceasta.
•
In cazul în care păstrarea datelor personale este necesară în scopurile specificate de lege, TEZAUR va
păstra în continuare datele personale furnizate de participanti.
•
In situatia in care TEZAUR intentioneaza sa prelucreze, ulterior, datele cu caracter personal furnizate
de participanti, intr-un alt scop decat cel/cele pentru care acestea au fost colectate sau pentru care
participantul la concurs si-a exprimat consimtamantul prin prezentul inscris, TEZAUR se obliga sa ii aduca la
cunostinta, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice
informatii suplimentare relevante, in conformitate cu legislatia in vigoare. Aducerea la cunostinta se va
realiza in scris si va fi transmisa la datele de identificare furnizate de participant/castigator.
•
În vederea exercitării drepturilor asupra datelor sale cu caracter personal, participantii pot
formula cereri, notificari, etc., la următoarele date de contact: e-mail: dpo@tezaur.org .
10. LITIGII:
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Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
In cazul in care acest lucru nu este posibil, partile se vor adresa instantei de judecata competente cu
solutionarea litigiului.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor
asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă
şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau
eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a
acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori
ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs,
dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a
concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii
înscrişi la Concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
11. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu
conditia prealabila a anuntarii publicului prin pagina de Facebook a TEZAUR.

ORGANIZATOR,
TEZAUR INVESTMENT GROUP SRL.
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