
Regulament CAMPANIE “16 Years in Paradiz” (noiembrie 2018) 

Art. 1. Organizatorul Campaniei 

Organizatorul Campaniei este SC Online Connection SRL, o societate înființată și funcționând potrivit 
legilor din România, având sediul social în Iasi, Str. Armeana , nr. 20 înregistrată în Registrul Comerțului 
sub nr. J22/2657/2007, avand codul unic de inregistrare 22469939. Scopul Campaniei („Campania”) este 
constientizarea  pentru implicarea în activitatea desfășurată de Organizator. 

Acest Regulament descrie modul de desfășurare a Campaniei și are caracter obligatoriu pentru toți 
participanții. Orice modificare a prezentului Regulament de către Organizator trebuie să se facă cu 
anunțul prealabil al publicului. Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoașterea 
regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor 
termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 Art. 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei

 Campania se va desfășura exclusiv pe teritoriul României în perioada: 25 noiembrie 2018 – 30 
noiembrie 2018. 

Art 3. Tema Campaniei și modalitatea de desfășurare 

Tema Campaniei: Paradiz implineste 16 ani si ti-a pregatit cadouri! 

Pentru a participa este nevoie de completarea formularului de concurs disponibil pe 
https://paradiz.ro/concurs/. Fiecărui membru inregistrat in concurs i se generează un cod de participare 
electronic cu titlul de tichet de participare (tichet permanent la tombolă). 

Codurile sunt înscrise într-o bază de date care va permite extragerea aleatorie a câștigătorilor.

 Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitor la lipsa de acuratețe a datelor completate de 
membru la înregistrarea în panel și care are drept consecință imposibilitatea contactării prin intermediul
Facebook . Pentru ca un concurent sa fie declarat castigator exista conditia de prezenta in cadrul 



extragerii si de prezentare a codului de validare, numele titularilor de coduri castigatoare fiind afișate 
pe site în ziua extragerii. Pentru validarea premiului, câștigătorului i se solicită validarea inscrierii prin 
prezenta la evenimentul “16 Years in Paradiz” si oferirea codului de inscriere. Neoferirea ulterioara a 
codului pentru validarea premiului în termenele prevăzute sau constatarea unei neconcordanțe în ce 
privește identitatea atrag după sine pierderea premiului. Data limită de participare este 30 noiembrie 
2018, ultima zi calendaristică care permite ca prin crearea unui cont, membrul să poată fi înscris în 
tombolă.

 Art. 4. Drept de participare

Se pot înscrie în vederea participării la Concursurile Campaniei numai persoanele fizice („Participanții”) 
de sex femin cu domiciliul în momentul desfasurarii concursului in România, cu vârsta de cel puțin 18 
ani, care pot fi prezenti la data extragerii, 2 decembrie 2018 in Iasi.

Nu pot participa la Concursurile Campaniei următoarele categorii de persoane: 

• angajații organizatorului sau rudele acestora în linie directă;

 • angajații oricăror companii colaboratoare ale organizatorului implicate în realizarea oricăror activități 
legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora în linie directă.

Membrii înregistrați și validați in concurs sunt înscriși automat la tombolă. Fiecărui membru al panelului 
i se generează un cod de participare electronic cu titlul de tichet de participare. Codurile sunt înscrise 
într-o bază de date care va permite extragerea aleatorie a câștigătorilor, sub forma de tombola, in data 
de 2 decembrie 2018. 

Art. 5. Premiile Campaniei

 În cadrul Campaniei “16 Years in Paradiz” se vor acorda următoarele premii, dupa cum urmeaza: 

- 1 premiu constând într-un telefon Huawei P20 Lite in valoare nominala de 1200 lei

-1 premiu  constând într-un laptop LENOVO in valoare nominal de 1800 lei. Nu este posibilă 
preschimbarea în bani a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii. 

Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului. 

Art. 6. Desemnarea câștigătorilor și validarea premiilor 

1. Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți printr-o platformă de software în ziua de 2 
decembrie 2018, ora 23:59.



 2. Organizatorul are obligația de a inmana premiul personal, impreuna cu documentatia necesara, in 
ziua extragerii.

3. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termenul prevăzut, aceștia vor fi invalidați. 

4. În cazul în care în urma confruntării codului de validare cu identitatea declarată a membrului în 
panelul www.paradiz.ro identitatea unui câștigător nu se confirmă, acesta va fi invalidat. 

5. 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. 

Art. 7. Intrarea în posesia premiilor

După încheierea procesului de validare a câștigătorilor, Organizatorul va inmana personal premiile 
câștigătorilor validați in cadrul petrecerii “16 Years in Paradiz”, undeva care va avea loc extragerea.

 În cazul în care în urma procesului de validare există câștigători invalidați, se va face o noua extragere 
pana la epuizarea premiului.

Art. 8. Litigii

 În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi 
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate 
vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române. 

Art. 9. Regulamentul Campaniei 

Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul www.paradiz.ro sip e 
Facebook: https://www.facebook.com/ParadizVideochatIasi/ . 

Art. 10. Taxe și Impozite 

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de 
către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice 
alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a 
câștigătorilor. 

http://www.paradiz.ro/


Art. 11. Reclamații 

Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie 
trimisă Organizatorului la adresa de email office@paradiz.ro în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea 
câştigătorilor. Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire. Răspunsul va 
fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei. Organizatorul nu își 
asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de telecomunicații, servere, 
interfețe, browsere web și platforma Facebook.

 Art. 12 Prelucrarea datelor personale 

Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a 
Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta în scopuri precum: înmânarea premiilor 
câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor concursului. Prin înscrierea și participarea la 
Concurs Participantii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de
mai sus și că aceastea urmează să fie păstrate de către Organizator pe o perioadă de 10 ani astfel cum 
este impus de către legislația fiscală în vigoare în perioada de desfășurare a concursului. Prin înscrierea 
și participarea la Concurs, Participanții declară că au citit și au acceptat politica de confidențialitate a 
organizatorului unde sunt detaliate toate drepturile Participanților cu privire la datele lor personale 
respectiv: 

➢ Dreptul de a solicita operatorului, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora (“dreptul de 
a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării; 

➢ Dreptul de a te opune prelucrării; 

➢ Dreptul la portabilitatea datelor (de a primi datele furnizate într-un format structurat și de a le 
transmite altui operator);

 ➢ Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul tău, prelucrarea datelor dvs. Retragerea 
consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia; 

➢ Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Iți poți exercita în mod 
gratuit oricare dintre aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, către noi 
prin e-mail office@paradiz.ro. În urma primirii cererii avem dreptul să te contactăm pentru a verifica 
faptul că tu ești persoana care a făcut cererea (verificarea identității). Dacă refuzi să îți mai prelucrăm 
datele cu caracter personal nu vei mai putea fi un membru activ al comunității noastre iar contul tău va 
fi șters din baza noastră de date și nu vei mai putea participa la tombolaParadiz, inclusiv la prezenta. 
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. 



Prin înscrierea la acest Concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial și sunt de acord ca numele, prenumele si imaginea, să fie făcute publice și folosite în scopuri 
publicitare pe pagina de internet a Organizatorului fără alte obligații sau plăți. Organizatorul se obligă de
asemenea să respecte toate prevederile regulamentului european privind protecția datelor cu caracter 
personal, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării concursului, cât şi 
ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și 
prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea și participarea la Concurs. 
Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților referitor la faptul că, în baza acordului 
lor expres liber exprimat în scris numele, prenumele, înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și 
folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu organizatorul si campania 16 Years in Paradiz, 
însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea 
și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru
Participanți. 

Art. 13 Alte Clauze 

Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 
Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în 
maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, 
abuz sau orice alte tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și 
desfășurarea concursului promoțional. Participarea la concurs implică acordul Participantilor câștigători 
ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator pe website-ul 
https://www.paradiz.ro/ precum și în orice materiale publicitare. 

Prezentul regulament a fost redactat și afișat spre cunoștința publicului, astăzi, 25 noiembrie 2018. 

Organizator: SC Online Connection SRL. 

Str. Armeana , nr. 20

nr. J22/2657/2007

CUI 22469939

www.paradiz.ro

http://www.paradiz.ro/


Anexa 1 

Regulamentul oficial al concursului “16 Years in Paradiz” 2018

Perioada de desfășurare a concursului :
25 noiembrie  – 30 noiembrie 2018
Compania SC Online Connection SRL este un operator de date cu caracter personal care are
responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) și a
legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor persoanele ale Participanților și
păstrarea în continuare a unei relații de încredere.
Conceptul de „date cu caracter personal” face referire la orice informații privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă – „persoană vizată”
Prin o persoană fizică identificabilă se înțelege o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare (de exemplu nume, număr de
identificare, date de localizare, identificator online, unul sau mai multe elemente specifice proprii
identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Conform articolului 4 din GDPR, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau 
fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”
SC Online Connection SRL se aliniază prevederilor GDPR și consideră că este important ca datele 
Participanților să fie protejate conform celor mai înalte standarde și să fie informați cu privire la 
drepturile pe care le au în puterea acestuia.
Informații despre Organizator:
Denumire: SC Online Connection SRL;
Sediul: Str. Armeana nr.20, localitate Iasi, Jud. Iasi;
E-mail: office@paradiz.ro;
Telefon: (004) 031.710.31.81;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul Formularului de Tombolă:
Înscrierea participanților la concursul “16 Years in Paradiz” - 2018
Îndeplinirea obligației legale de a anunța public numele câștigătorilor și premiile acordate
imediat după extragere dar și ulterior, pe site-ul Organizatorului, și anume
www.paradiz.ro.
Îndeplinirea obligației legale de a încheia un proces verbal de predare-primire a premiilor în
cazul câștigătorilor
Fotografierea câștigătorului și publicarea pozelor pe site-ul https://paradiz.ro/. (în baza
consimțământului acestuia prin inscrierea la tombola)

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
Organizatorul garantează tuturor persoanelor vizate că datele personale colectate și
prelucrate cu prilejul Concursului “16 Years in Paradiz” - 2018 vor fi utilizate doar în scopul
îndeplinirii obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților
Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul determinat
Consimțământul oferit de către Participant va fi utilizat în scop de marketing direct doar în

tel:+40317103181


cazul bifării căsuței de pe formularul de înscriere la extragere.
În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul marketingului direct, ulterior
acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului
În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul pentru a fi fotografiat în scopul
publicării pe site-ul Paradiz, aceste poze vor fi păstrate pe site-ul www.paradiz.ro
până la următoarea ediție a Concursului (aproximativ 12 luni)
Participarea la tombolă nu este condiționată de oferirea consimțământului în scop de
marketing
În calitate de Participant și totodată persoană vizată ale cărei date sunt prelucrate în mod direct, aveți 
următoarele drepturi în baza GDPR:
Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu
caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ,asigurarea accesului la datele respective
și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;
Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct
unui alt operator;
Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară în
care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu
caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii, Participantul are dreptul
de a se opune în orice moment);
Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță referitoare
la datele personale care îl privesc,și corectarea/rectificarea acestora, fară întârzieri
nejustificate, în baza unei solicitări;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul va
șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are dreptul de a
obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere transmisă la adresa de e-
mail:office@paradiz.ro 
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată.
Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

mailto:office@paradiz.ro

