REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE

Summer trends by Answear

Perioada campaniei: 11 – 24 iunie 2018

SECȚIUNEA . ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Ca pa ia pro oțio ală Summer trends by Answear este orga izată de RINGIER ROMÂNIA, u sediul în
Bu urești, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, î atri ulată la Registrul Co erțului u r.
J /
/
, od fis al RO
, de u ită î o ti uare Organizator sau RINGIER ROMANIA ).
Decizia de derulare a campaniei pro oțio ale o for regulilor di preze tul regula e t este fi ală și
o ligatorie pe tru parti ipa ți. Ca pa ia se a derula o for pre ederilor preze tului regula e t
( Regulamentul , o ligatoriu pe tru toți parti ipa ții. Regula e tul a pa iei a fi publicat pe perioada
desfășurării a pa iei pe site-ul www.glamour.ro. Regula e tul este dispo i il, î
od gratuit, ori ărui
solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, Iride Business Park,
se tor , Bu urești.
Orga izatorul își rezer ă dreptul de a odifi a/ o pleta și/sau s hi a Regula e tul, pre u și dreptul
de a suspe da și/sau î eta desfășurarea Ca pa iei, u o diția î știi țării preala ile a parti ipa ților u
privire la orice modificare/completare a vreu eia di pre ederile a estuia și pri î to irea u ui A t
Adițio al la preze tul regula e t, otifi at și aute tifi at. E e tualele odifi ări or i tra în vigoare numai
după e or fi aduse la u oști ță pu li ului pe site-ul www.glamour.ro și/sau pe pagina de Facebook a
pu li ației glamour.ro.
SECȚIUNEA . TEMEIUL LEGAL
Ca pa ia pro oțio ală Summer trends by Answear este orga izată î o for itate cu prevederile
legale î igoare. Ori e eroare î de lararea datelor perso ale u atrage răspu derea Orga izatorilor. Ca
atare, a eștia u au i iu fel de o ligație î azul fur izării u or date ero ate are au dus la i posi ilitatea
tra sferului î o diții normale a premiului.

SECȚIUNEA . LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Ca pa ia pro otio ală Summer trends by Answear este orga izată și se desfășoară pe î treg teritoriul
României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Ca pa ia pro otio ală Summer trends by Answear se desfasoară pe site-ul www.glamour.ro în
perioada 11 – 24 iunie 2018.
SECȚIUNEA . DREPTUL DE PARTICIPARE
Ca pa ia pro oțio ală Summer trends by Answear este des hisă tuturor persoa elor fizi e u reședi ța
î Ro â ia, u ârsta de el puți 8 a i, î pli iți pa ă la data î eperii Ca pa iei și are respe tă
pre ederile preze tului regula e t ofi ial. Parti iparea la a eastă Ca pa ie i pli ă u oașterea și
acceptarea i tegrală, expresă și ee hi o ă a preze tului Regula e t Ofi ial.
Nu su t eligi ile pe tru a parti ipa la a pa ia pro oțio ală Summer trends by Answear a gajații și/sau
ola oratorii RINGIER ROMÂNIA, pre u și rudele a estora pâ ă la gradul IV inclusiv, persoanele juridice
sau aso iațiile fa iliale sau a ele persoa e fizi e sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA, deți parti ipații,
fu ții sau au reu i teres, i difere t de atura a estuia, pre u și a gajații age țiilor i pli ate și ai
companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA și rudele a estora, pâ ă la gradul IV i lusi .
Pri parti iparea la a easta Ca pa ie, parti ipa ții su t de a ord să se supu ă și să respe te pre ederile,
ter e ii și o dițiile preze tului Regula e t Ofi ial. Pri parti iparea la a pa ie se o sideră a eptarea
auto ată a î registrării î aza de date de o su atori a o pa iei RINGIER ROMÂNIA și a pri irii ori ăror
tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.glamour.ro sau a fi o u i at gratuit, ori ui soli ită o opie a
regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2,
Bu urești.
SECȚIUNEA . MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Pentru a se î s rie î

o urs pri i ter ediul pagi ii e utilizatorii tre uie să ur eze ur ătorii pași:

a)

Să a eseze pagi a e www.glamour.ro/summertrends;

b)

Să creeze stilul si sa il salveze;

c)

Să adauge datele personale in formularul de inscriere (nume, prenume, email);

d)

Să a eseze uto ul Ma inscriu pentru înscriere;

*Ultilizatorului îi este per isă o si gură dată î s rierea î
di o petiție.

o urs, î

az o trar este des alifi at și ex lus

SECȚIUNEA . PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Pre iul a ordat î

adrul preze ței a pa ii este:

7 x Voucher cumparaturi Answear in valoare de 100 RON.
Valoare premiu = 100 RON (TVA inclus)
Valoare totală pre ii: 700 RON (TVA inclus)
U parti ipa t poate âștiga u si gur pre iu.
SECȚIUNEA . DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Di aza de date î are utilizatorii su t î s riși se aleg parti ipa ții are î depli es o dițiile spe ifi ate î
Regula e t, se țiu ea , ur â d a di tre a eștia să fie dese at u âștigător pri tragere la sorți.
Extragerea âștigătorilor se a fa e î trei zile lu rătoare de la î heierea a pa iei.
In cazul in care premiul nu este revendicat in 7 zile, conform sectiunii 8, procedura de desemnare a unui
castigator se va repeta.
SECȚIUNEA . ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR, ACORDAREA PREMIILOR
Câștigătorii or fi o ta tați pri i ter ediul e ail-ului pe tru a u țarea âștigului.
Câstigatorii su t o ligați să tri ită ail î
axi u
zile ale daristi e de la data afișării a estora pe site,
la adresa o ursurio li e@ri gier.ro, pe tru a re e di a pre iul pri : e țio area u elui, pre u elui,
u ărului de telefo , opie după uleti și a adresei la are a fi tri is pre iul. Î azul î are âștigătorul
este di pro i ie, u ele și pre u ele tre uie să oi idă u ele o pletate pe site, î
o e tul
înscrierii la concurs.
Pre iile or fi expediate pri

urier/Poșta Ro â ă î ter e de

de zile de la data re e di arii pre iului.

SECȚIUNEA . LIMITAREA RĂSPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a pre iilor u or i flue ța pri ipiul o for
ăruia
Orga izatorul Ca pa iei a a orda pre iul persoa ei are respe tă pre ederile a estui Regula e t Ofi ial.
Di
o e tul pri irii pre iilor de ătre âștigător, Orga izatorul u ai răspu de de i tegritatea și
calitatea acestora.
Î azul î are Orga izatorul o stată ă u âștigător u a î depli it și/sau u a respe tat o dițiile
stipulate de preze tul Regula e t Ofi ial, Orga izatorul își rezer ă dreptul de a suspenda oricând
drepturile și e efi iile e re i , fără a Orga izatorul să datoreze reo despăgu ire respe ti ului . Î
azul î are Orga izatorul a sesiza ase e ea situații după e pre iul a fost a ordat, respe ti ul îi a

restitui Organizatorului aloarea pre iului și heltuielile afere te suportate de Orga izator î legatură u
aceasta.
Orga izatorul este î dreptățit să ia toate ăsurile e esare î az de te tati ă de fraudă a siste ului, a uz
sau orice alte tentative care ar putea afecta i agi ea sau osturile a estei Ca pa ii, ergâ d pâ ă la
ex luderea di o urs a ori ărui o ure t, da a există suspi iu ea fraudei. Orga izatorul are dreptul de a
ere ur arirea î i sta ță a respe ti elor persoa e, pe aza do ezilor existe te.
SECȚIUNEA

. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCIȚIU

Î azul î are âștigătorul u uia di tre pre iile oferite î Ca pa ie este o persoa ă lipsită de apa itate
de exer ițiu, sau persoa ă î i posi ilitate fizi ă de a se deplasa, a easta este î dreptățită să î tre î
posesia pre iului pri i ter ediul tutorelui sau repreze ta tului sau legal, sau al ori ărei alte persoa e
împuternicite în acest sens.
Î azul î are âștigătorul u uia di tre pre iile oferite î Ca pa ie este o persoa ă u apacitate de
exer ițiu restrâ să, a easta este î dreptățită să i tre î posesia pre iului preze tâ d a ordul s ris al
tutorelui sau repreze ta tului sau legal, sau al ori ărei alte persoa e î puter i ite î a est se s.
Organizatorul este absolvit de ori e răspu dere de urgâ d di a ordarea ofi ială a pre iului
repreze ta ților persoa elor ai i i di ate, are au justifi at alitatea a estora, pre u și de plata ori ăror
despăgu iri sau soluțio area re la ațiilor de ori e atură legate de a eastă pro e ite de la terțe părți.
SECȚIUNEA

. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RINGIER ROMANIA prelu rează datele personale pe care le fur izează Parti ipa ții atunci când se înscriu în
Ca pa ia pro oțio ală Summer trends by Answear , â d își expri ă o si ță â tul să primeas ă
o u i ări o er iale sau să parti ipe la so dajele și hestio arele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează
Organizatorul prin orice mijloace de comunicare.
Prelu ră

datele d s. perso ale pe tru ur ătoarele s opuri:

Organizarea
de Da ă su t de a ord, Parti ipa ții pot parti ipa la Temei juridic: art.
GDPR
–
o ursuri și pro oții
o ursurile și loteriile u pre ii orga izate de 6(1)(a)
o si ță â t
RINGIER ROMÂNIA.
art. 6(1)(f)

De ase e ea, atu i
a d orga izează interes legitim
concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul
legiti
să prelu eze date pentru efectuarea
formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor
revendicate de castigatori, solutionarea oricaror
plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea
campaniilor si acordarea premiilor; punerea in
aplicare
a
prevederilor
regulamentului,
investigarea eventualelor incalcari, realizarea
diverselor raportari.

GDPR

-

Inregistrarea
convorbirilor telefonice
cu
castigatorii
concursurilor
organizate de RINGIER
ROMÂNIA

RINGIER ROMÂNIA poate inregistra convorbirile
telefonice cu persoanele declarate castigatoare in
concursurile / loteriile organizate de aceasta.
I registrarea o or irilor ajută Orga izatorul sa
gestioneze
activitatea
sa
interna
in
departamentul care se ocupa de promotii /
marketing, dar si pentru a asigura dovada
aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor
potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile
acordate.

RINGIER ROMÂNIA dorește să tra s ită
Parti ipa ților
ateriale pro oțio ale, să îi
informeze în legătură u oile produse / ser i ii
oferite de Orga izator, să la seze i itații de a
parti ipa la loterii pro oțio ale, la so daje sau de
a răspu de la hestio are și pe tru a le o u i a
alte i for ații si ilare pe are le o sideră ă pot
fi de interes pe tru Parti ipa ți, i lusi , da ă
a eștia su t de a ord, pri tra s iterea de
ateriale pro oțio ale /
o u i ări de
marketing privind produsele / serviciile
partenerilor Organizatorului.
unor U eori prelu rarea datelor este e esară pe tru a
per ite î depli irea o ligațiile legale e re i
RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi:

Temei juridic: art.
6(1)(a)
GDPR
–
o si ță â t pe tru
înregistrarea
convorbirii
si art. 6(1)(f) GDPR –
interes legitim

Transmiterea
de
o u i ări o er iale,
i vitații de a parti ipa la
concursuri, chestionare
sau sondaje

Temei juridic:
6(1)(a)
GDPR
o si ță â t

Îndeplinirea
o ligații legale

Temei juridic: art.
6(1)(c)
GDPR
–
executarea
unei
o ligații legale

plata i pozitelor și a o tri uțiilor rele a te
e.g. âștigătorii o ursurilor , raportarea
ătre autoritățile fis ale rele a te și ți erea
u or e ide țe o ta ile;
 arhi area
datelor
o for
legislației
aplicabile;
 pu li area
u elui
âștigătorilor și a
pre iilor a ordate î loteriile pro oțio ale
organizate.
Apărarea drepturilor și Pe tru o statarea, exer itarea sau apărarea u ui
i tereselor î justiție
drept î justiție î adrul u ei pro eduri î fața
u ei i sta țe, a u ei pro eduri ad i istrati e sau
a altor proceduri oficiale în care este implicat
Organizatorul.

art.
-



Temei juridic: art.
6(1)(f)
GDPR
–
apărarea drepturilor și
intereselor
operatorului

A. ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE
RINGIER ROMÂNIA poate dezvalui datele cu caracter personal ale Parti ipa ților catre (i) entitatile si/sau
persoanele imputernicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea
comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru

diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si
desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat
cu alte entitati); (ii) daca RINGIER ROMÂNIA are obligatia de a divulga datele personale in scopul
conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ
guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa fa ă acest lucru
conform legislației apli a ile.
B. DURATA DE PASTRARE A DATELOR
RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Parti ipa ților atât cât este necesar pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia
datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un Participant este castigator al unui
concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale
âștigătorului pe tru o perioadă de a i de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa
fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar
putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare
aplicabile.
C. DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE
Conform legii, Parti ipa ților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:
a) Dreptul de acces

Parti ipa ții pot obtine de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca aceasta
prelu rează datele lor personale, precum si informatii privind specificul
prelucrarii

b) Dreptul de a
corecta datele

Parti ipa ții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale
incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c) Dreptul la
stergere

Parti ipa ții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea
nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si
prelucrate de ătre RINGIER ROMÂNIA; (ii) Parti ipa ții și-au retras
consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER ROMÂNIA nu le mai
poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar
legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea
consimtamantului
si dreptul de
opozitie

Parti ipa ții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la
prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune
oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor
efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim
al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e) Restrictionare

in anumite conditii, Parti ipa ții pot solicita restrictionarea prelucrarii
datelor lor personale

f)

in masura in care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace
automate, Parti ipa ții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa
furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate
fi citita in mod automat. Daca solicită acest lucru, RINGIER ROMÂANIA
poate sa transmită datele Parti ipa ților unei alte entitati, daca este posibil

Dreptul la
portabilitatea
datelor

din punct de vedere tehnic.
g) Dreptul de a
depune o
plangere la
autoritatea de
supraveghere

Parti ipa ții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de
supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care a eștia consideră ca le-au
fost incalcate drepturile:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal
din Romania
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro
Pentru mai multe detalii sau pe tru a ă exer ita drepturile
folosi d ur ătoarele date de o ta t:

e țio ate

ai sus, ă rugă

să e o ta tați

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier
Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [dpo@ringier.ro] Telefon: [+40 21 20 30 821].
SECȚIUNEA

. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Preze ta a pa ie poate î eta u ai î
printr-o decizie a Organizatorului.

azul apariției u ui e e i e t e o stituie forță

ajoră* sau

*Forța Majoră, o e ită a fii d e e i e tul i pre izi il și de eî lăturat, petre ut după i trarea î
igoare a preze tului regula e t și are î piedi ă partea sau părțile să-și î depli eas ă o ligațiile
o tra tuale, exo erează de răspu dere partea are o i o ă, pe durată de existe ța a azului de Forță
Majoră, o fir at de Ca eră de Co erț și I dustrie a Ro â iei.
SECȚIUNEA

. LITIGII

E e tualele litigii apărute î tre Orga izator și Parti ipa ții la preze ța a pa ie se or rezol ă pe ale
amia ila sau î azul î are a easta u a fi posi ilă, litigiile or fi soluțio ate de i sta țele jude ătorești
ro â e o pete țe.
E e tualele re la ații legate de derularea a pa iei se or putea tri ite pe ur ătoarea adresă: RINGIER
ROMÂNIA SRL, cu sediul î Bd. Di itrie Po peiu, r , se tor , Bu urești, î ter e ul legal pre ăzut de
legea î igoare. După a eastă data, Orga izatorul u a ai luă î o siderație i i o o testație.

