REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “OMV MaxxMotion - 2020”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI “OMV MaxxMotion - 2020” (denumit in
continuare “Concursul”) este Navele Media S.R.L., cu sediul in str. Alexandru cel Bun, nr. 22A, ap. B12,
Voluntari, jud. Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J23/247/2017, cod fiscal RO 33933286
(denumita in continuare “Organizatorul”).
Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare
“Regulamentul”), intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti
participantii.
Acest Regulament prezinta conditiile in care utilizatorii site-ului www.superspeed.tv pot castiga unul
dintre premiile oferite in cadrul acestui concurs. Participarea la acest concurs inseamna aderarea
neconditionata si irevocabila la termenii acestui regulament. Informatii suplimetare pot fi solicitate la
adresa de e-mail contact@superspeed.tv.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.superspeed.tv.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/ sau
modificarea urmand a fi adusa/aduse la cunostinta publicului prin publicarea noului Regulament pe
www.superspeed.tv.
2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada 29.02.2020 – 31.12.2020 prin intermediul
site-ului www.superspeed.ro, avand 30 editii .
3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
Consursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice cetateni romani care au implinit varsta de 18 ani,
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare “Participanti”) si sunt
interesate de castigarea premiilor oferite costand in vouchere de combustibil în valoare de 300 lei
fiecare, conform celor mentionate in cadrul articlolului 5 al prezentului Regulament.
Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului
Regulament.
Nu au dreptul de participare la Concurs angajatii Organizatorului, 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,
Navele Media S.R.L. isi rezerva dreptul de a retrage premiul castigat atribuit.
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4. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
Participantii trebuie sa intre pe superspeed.tv si sa raspunda la o intrebare saptamanii respective, sa
completeze datele lor (nume, prenume, telefon, adresa de mail) si sa fie de acord cu prezentul
Regulament.
Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.
5. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile oferite în cadrul Concursului, valoarea acestora si modalitatea de desemnare a castigatorului
sunt:
1) Premiile oferite constau 60 vouchere pentru combustibil, cate două pentru fiecare editie a
concursului;
2) Valoarea totala a premiilor este de 18.000 lei (TVA inclusa).
3) Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti ce va avea loc in fiecare zi de sambata
urmatoare inceperii editiei respective ce se va desfaura pe perioada a 7 zile - de sambata - ora
10:30 pana vineri - ora 23:59. Numele acestora vor fi publicate pe superspeed.tv. Pentru a fi
validata castigarea premiului, castigatorul desemnat va fi contactat de un reprezentant al
Organizatorului.
Premiile nu pot fi schimbate pentru contravaloarea lor in bani.
6. RIDICAREA PREMIILOR CASTIGATE
Dupa desemnare, Castigatorul va fi contactat de Organizator. In cazul in care castigatorul nu raspunde
mesajului transmis de reprezentantul Organizatorului in termen de 72 de ore, acesta isi pierde dreptul
asupra premiului, urmand a fi desemnat un nou castigator. In aceasta situatie nu se accepta contestatii
referitoare la neridicarea premiului.
Dupa validarea castigatorului, premiul va fi expediat catre acesta la adresa comunicata prin intermediul
unei societati de curierat.
7. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, în calitate de operator de date cu caracter personal, se
obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale
Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25
mai 2018 și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
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7.2. Datele procesate, scopurile noastre și ale temeiurile pe care ne bazăm pentru a procesa datele dvs
sunt evidențiate în tabelul de mai jos :
Date personale procesate
Nume, prenume

Scopuri
Înregistrarea participanților

Publicarea numelui câștigătorilor

Telefon, adresa de e-mail

Adresa

Îndeplinirea
cerințelor
de
verificare și notificare stabilite de
legislația fiscală
Contactarea câștigătorilor în
vederea validării premiilor

Predarea premiilor

Temeiuri
Executarea contractului care se
încheie între organizator și
participant
la
momentul
înregistrării
participanților
conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce
revin organizatorului conform
art. 6 (1) c GDPR.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce
revin organizatorului conform
art. 6 (1) c GDPR.
Executarea contractului care se
încheie între organizator și
participant
la
momentul
înregistrării
participanților
conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Executarea contractului care se
încheie între organizator și
participant
la
momentul
înregistrării
participanților
conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Interesul
legitim
al
Organizatorului de a răspunde
oricăror
petiții/sesizări/reclamații, de a se
apăra în justiție și de a analiza
parcursul campaniei, conform
art. 6 (1) (f) GDPR.

Toate datele de mai sus, după Soluționarea oricăror plângeri in
caz
legătura cu organizarea și
desfășurarea Concursului si
acordarea premiilor;
Punerea
in
aplicare
a
prevederilor
Regulamentului
pentru apararea in instanta
si/sau alte proceduri judiciare
sau administrative,
inclusiv
investigarea
eventualelor
incalcari,
Realizarea diverselor analize si
studii statistice
Arhivare
Îndeplinirea obligațiilor legale ce
revin organizatorului conform
art. 6 (1) c GDPR.
7.3. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal va determina imposibilitatea înregistrării
participanților, validării câștigătorilor și predării premiilor.
7.4. Datele personale anterior menționate pot fi dezvaluite catre:
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Personalul Superspeed care supraveghează desfășurarea Concursului;
furnizori de servicii de curierat;
furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
furnizorii de servicii de consiliere;
autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic
adecvat.

7.5. Datele cu caracter personal vor fi procesate în cadrul Spațiului Economic European. În măsura în
care va fi necesară transmiterea datelor personal către beneficiari din state terțe, Organizatorul se va
asigura că securitatea datelor este protejată și că transferul este permis de către lege, fiind aplicabilă
una dintre garanțiile de mai jos:
• Comisia Europeană a emis o decizie prin care recunoaște caracterul adecvat al protecției datelor în
statul terț;
• beneficiarul a semnat un contract pe baza "clauzelor contractuale standard" aprobate de Comisia
Europeană, asumându-și obligația de a proteja informațiile personale la standarde europene;
sau
• pentru situații specifice, am obținut consimțământul dvs. prealabil.
7.6. Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de
arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului vor fi
stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de
prescripție pentru acțiunile în justiție).
7.7. Participanții la Concurs și Câștigătorii, ale căror date sunt prelucrate de noi in scopurile arătate mai
sus, au următoarele drepturi:
Dreptul de acces. Ne puteți solicita să vă transmitem o copie a datelor personale pe care le
deținem despre dvs.
Dreptul la rectificare și completare. Puteți să ne solicitați corectarea sau completarea datelor
personale pe care le deținem despre dvs. atunci când datele sunt incomplete sau inexacte.
Dreptul de a fi uitat. Puteți să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo
unde nu există motive întemeiate pentru a continua procesarea lor. De asemenea, aveți acest
dreptul în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se
vedea mai jos), unde am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau unde suntem obligați să
ștergem datele dvs. personale conform obligațiilor legale care ne revin. Rețineți totuși că este
posibil să nu putem întotdeauna să dăm curs solicitării dvs. de ștergere din motive juridice
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specifice, care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul în care vom răspunde solicitării
dvs.
Dreptul la opoziție. Vă puteți opune procesării datelor dvs. personale în cazul în care ne bazăm
pe un interes legitim (sau pe cele ale unei terțe părți) și există ceva despre situația dvs.
particulară, ceea ce vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce
simțiți că are impact asupra dvs. drepturile și libertățile fundamentale. De asemenea, aveți
dreptul să faceți obiect în cazul în care vă prelucram datele dvs. personale în scopuri de
marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare
pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.
Dreptul la restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să ne cereți să suspendăm
procesarea datelor dvs. personale în cazurile expres prevăzute de GDPR.
Dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita portarea datelor dvs. personale către dvs. sau
către o terță parte. Vom furniza dvs. sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dvs. personale
într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit.
Dreptul de a vă retrage consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment în
măsura în care ne bazăm pe consimțământ ca temei pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de a vă
retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu putem oferi
anumite produse sau servicii pentru dvs. Vă vom sfătui dacă acesta este cazul în momentul în
care vă retrageți consimțământul.
Dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/).
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile de mai sus prin transmiterea unei solicitări la adresa
Organizatorului indicată mai sus sau la adresa de e-mail contact@superspeed.tv.
9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
1) Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere in cazul in care, din motive independente de vointa sa,
comentariile trimise de participant nu ajung la acesta.
2) Prezentul regulament poate fi completat si modificat unilateral, in mod justificat, de catre Organizator
si va intra in vigoare numai dupa publicarea pe site-ul www.superspeed.tv.
3) Impozite si taxe: Conform art. 110 alin. (1) din Codul Fiscal, veniturile sub forma de premii se impun,
prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul
net este definit, conform art. 109 din Codul Fiscal, ca fiind diferenta dintre venitul din premii si suma
reprezentand venit neimpozabil. Conform aceluiasi art. 110 alin (4) din Codul Fiscal, nu sunt impozabile
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veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in
suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu castigat. Orice alte obligatii de natura
fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, dupa intrarea acestora in proprietatea
participantilor-castigatori cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.
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