Regulament General
-Live pe Partie-

Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Șos.
Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Parter, Sectorul 2, înscrisa în Registrul
Comerţului sub numarul J40/3402/1999, CUI: RO 11717605, reprezentata legal prin doamna
Elena Lorena Curtmola, denumita in continuare “Organizatorul”,
realizeaza in perioada decembrie 2018 - martie 2019 concursuri ce se vor desfasura pe partia
Bradul din Poiana Brasov, in parteneriat cu LIDL DISCOUNT SRL, persoană juridică română cu
sediul în DN 72, Nedelea- ‘Crângul lui Bot’ km. 73+810, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova,
înmatriculată la Registrul Comerţului Prahova sub nr.J29/3212/2007, Cod unic de inregistrare:
22891860; Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 22891860, prin intermediul carora
participantii vor putea castiga vouchere de cumparaturi valabile in reteaua Lidl Romania,
potrivit termenilor si conditiilor Lidl, in valoare de 50 de lei/premiu.
Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al
Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si
drepturile conexe;
Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. este operator de date cu
caracter personal, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal sub numarul 11148;
Potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii
Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date cat si tinand cont de celelalte prevederi in
materie, Europa FM are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la concursuri;
Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba si/sau modifica conceptul si formatul concursului
ori de cate ori considera necesar acest lucru;
Totodata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice
moment, anuntand insa publicul, in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace;
Clauzele din acest inscris reprezinta regulile generale ale Organizatorului aplicabile pentru toate
concursurile desfasurate.
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La concursurile organizate de catre Europa FM poate participa orice persoana fizica rezidenta in
Romania, care a implinit varsta de cel putin 18 ani, are capacitate de exercitiu si este
posesoarea unei carti de identitate valabila, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea;
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre
acestia a tuturor prevederilor prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si
complete toate datele furnizate de catre participanti;
In cazul in care vor fi comunicate date fictive sau neconforme cu realitatea de catre participanti
Organizatorul isi rezerva dreptul a apela la toate mijloacele legale, inclusiv la acele norme
juridice care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, pedepsele şi
alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către organele abilitate, în scopul apărării celor
mai importante valori sociale;
In plus, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de
catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara
indeplinirea vreunei formalitati fata de participant;
Participarea la concursuri implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a
participantilor/castigatorilor ca numele, vocea, imaginea, fotografiile si materialele video
referitoare la concursul organizat sau in legatura cu acesta sa poata fi facute publice si
exploatate in orice scop, inclusiv publicitar, de catre Organizator si/sau subcontractanti ai
acestuia, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor, in toate mediile
si in toate teritoriile si fara limita in timp;
Atat participantii cat si castigatorii renunta la dreptul de a solicita
Organizatorului/subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie pentru
exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe prevazute de legislatia in materie
aferente operelor fotografice si/sau audio-video continand numele, imaginea si sunetul (vocea)
acestor persoane - participanti si castigatori - fixate pe orice tip de suport de catre
Organizator/subcontractanti cu ocazia inscrierii/participarii/acordarii premiilor;
Castigatorii premiilor se obliga sa participe, la solicitarea organizatorului, la actiuni
promotionale pentru promovarea postului „Europa FM”, fara a solicita o remuneratie in plus si
vor face toate demersurile necesare pentru a obtine, daca este cazul, zile libere pentru a putea
fi disponibili pentru participarea la actiunile de promovare in cauza, simultane sau ulterioare
acordarii premiului, fara alte obligatii de orice natura in sarcina Organizatorului;
Participanti la concursurile Live pe Partie pot sa castige doar o singura data.
Astfel, in cazul in care un participant castiga de mai multe ori, eventualul nou castig este
considerat fraudulos si se anuleaza;
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Organizatorul poate solicita participantilor datele de identificare complete pentru validarea
participarii (nume si/sau prenume, in integralitate, data nasterii, etc) iar pentru participantii
declarati castigatori Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita seria si nr. actului de
identitate, informatii necesare pentru acordarea premiilor castigate, dupa indeplinirea
formalitatilor de verificare si validare necesare;
Organizatorul va acorda premiul castigatorului desemnat pe loc, nerevendicarea acestuia de
catre castigator in maxim 15 minute de la castigarea concursului duce la anularea premiului si
invalidarea participarii.
Premiile nerevendicate in termenele si conditiile prezentului regulament sunt anulate;
Premiile acordate in cadrul concursurilor Organizatorului sunt purtatoare de impozite si taxe in
conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru
evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni
beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana;
Organizatorul este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite
conform Codului fiscal al Romaniei si Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri potrivit
prevederilor legale in materie;
Organizatorul este obligat sa comunice in scris, fiecarui castigator al concursului, daca este
cazul, odata cu acordarea premiului, in mod explicit, calculul impozitarii la care a fost supus
premiul acordat, documentul de calcul fiind inmanat personal sau prin curier castigatorului;
In toate cazurile, Organizatorul va trebui sa procedeze la incheierea unor documente aferente
ce urmeaza a se semna de catre castigatori (procese verbale de predare-primire, fisa calcul
impozit), acestea facand dovada deplina a predarii-primirii premiilor si a indeplinirii obligatiilor
legale in vigoare;
Premiile acordate drept castig nu vor putea face obiectul unor reclamatii;
In cadrul concursurilor, nu este posibila inlocuirea premiilor decat daca acest aspect este adus
la cunostinta publicului in mod expres si in prealabil de catre Organizator;
Premiile nu pot fi cedate catre terti;
Participantii de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de dobandire a premiului, cu
respectarea legislatiei romane in vigoare, dupa caz;
Pentru a se putea inscrie la unul dintre concursuri, participantii trebuie sa astepte semnalul de
concurs anuntat de catre prezentator pe partia Bradul din Poiana Brasov si sa raspunda
provocarii intitulata « Momentul Happy », si anume sa compuna un catren care sa contina
cuvantul Lidl.
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Cel mai creativ dintre participanti, ales prin reactia spontana a celor prezenti, este declarat
castigator al premiului constand intr-un voucher de cumparaturi, valabil in reteaua Lidl
Romania, in valoare de 50 de lei (cu TVA inclus), valabil in oricare dintre magazinele din reteaua
Lidl Romania.
In perioada desfasurarii concursului, se vor organiza doua (2) concursuri pe zi, in zilele de
sambata si duminica, in total 4(patru) concursuri per weekend.
In cadrul campaniei se acorda un total de 56 (cincizeci si sase) de premii; fiecare premiu in
cuantum de 50 de lei (TVA inclus) si consta intr-un voucher de 50 de lei, valabil in oricare dintre
magazinele din reteaua Lidl din Romania, ce vor putea fi utilizate de catre castigatori conform
conditiilor Lidl descrise pe verso ul voucherului; Organizatorul nu are nici o obligatie in ceea ce
priveste modalitatile de utilizare a voucherelor si nu isi asuma nici o raspundere in acest sens,
aceste aspecte fiind reglementate in mod exclusiv prin politica Lidl si potrivit termenilor si
conditiilor Lidl inscrise pe verso voucherelor ; Valoarea totala a premiilor este de 2800 de lei
(valoare cu TVA inclusa).
Castigatorul nu va putea solicita Partenerului inlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora in
bani sau alte obiecte. Castigatorul va putea achizitiona produse din reteaua magazinelor Lidl in
valoarea maxima inscrisa pe voucher. In cazul in care valoarea achizitiei este mai mica decat
valoarea inscrisa pe voucher, diferenta nu se poate rambursa.
Voucherele de cumparaturi se vor putea utiliza in achizitionarea de produse din magazinele
apartinand Lidl Discount SRL Romania până la data de inscrisa pe voucher . Ulterior expirarii
valabilitatii voucherului, castigatorul nu va putea pretinde Organizatorului sau Partenerului
plata contravalorii voucherelor.
Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut
pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:
- in caz de fenomene naturale extreme
- si-a pierdut licenta de emisie;
- prin decizie a CNA, Organizatorul a fost sanctionat pentru desfasurarea concursului sau i s-a
interzis continuarea acestuia;
- exista indicii ca desfasurarea concursului este sabotata sau audienta a scazut sub media de
audienta a postului radio de difuzare a concursului;
- decretarea unei perioade de doliu national;
- intrarea in vigoare, in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care
interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care
stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau detinatorii
postului de radio care difuzeaza concursul;
- in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si Industrie
competenta teritorial pentru sediul social al Organizatorului;
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Intreruperea derularii concursurilor poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele
mentionate de catre Organizator sau prevazute de lege; orice intrerupere a concursurilor va fi
anuntata de catre Organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de
publicitate utilizate ca si pentru concursuri;
Regulamentele de participare pot fi modificate de catre Organizator pe parcursul derularii
concursurilor, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la
producerea acestora, efectuata in conditii de publicitate;
Publicitatea regulamentelor se realizeaza pe pagina de internet www.europafm.ro si prin
punerea lor la dispozitia oricarei persoane interesate, la cerere, la sediul Organizatorului;
Prin inscrierea la concursuri participantii isi dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor
personale sa intre in baza de date a Organizatorului;
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi
la concurs;
Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene
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 are urmatoarele
drepturi: dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,
fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte
de retragerea acestuia; dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; dreptul de a
solicita rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita stergerea datelor cu
caracter personal; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul de a se opune prelucrarii,
exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal; etc.
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/reevaluarea oricărei
decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de
date cu caracter personal;
Participantii inscrisi la concursuri au dreptul de a obtine din partea Organizatorului, la cerere si
in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de catre
acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de
situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazului in care exista dispozitii legale contrare;
Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului
stergerea sau rectificarea datelor personale pe e-mail sau la adresa Organizatorului;
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Prin participarea la concursurile organizate de catre EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
- R S.A., concurentii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie
folosite de catre Organizator, in viitor, pentru a transmite prin telefon, SMS, e-mail, noi oferte
sau informatii despre concursuri sau alte aspecte legate de acestea ale Organizatorului;
Prevederile acestui regulament se aplica incepand cu data publicarii;
Data publicarii pe www.europafm.ro: 27.12.2018
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