Regulament general concurs online
www.dcnews.ro

1. Organizator:
Concursurile organizate pe pagina www.dcnews.ro sunt concepute şi administarate
de către SC Press Media Electronic SRL.
Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi
sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit
şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.
2. Locul de desfăşurare a concursurilor:
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de internet www.dcnews.ro,
mai exact pe pagina https://www.dcnews.ro/intrebare . Pentru a participa la aceste
concurs, este necesar să accesați pagina https://www.dcnews.ro/intrebare , și să ne
puneți la dispoziție o adresă de email validă pentru a putea fi contactat în caz că veți
câștiga.
3. Perioada de desfăşurare a concursurilor:
Concursul se desfășoară în perioada 25 martie 2019 și se termină pe 30 aprilie 2019
sau la data la care președintele Klaus Iohannis propune întrebarea.
Mecanismul de câştig este: câștigătorul este persoana care ghicește corect
întrebarea pusă de președintele Klaus Iohannis la referendumul din data alegerilor
europarlamentare. Dacă vor fi mai mulți participanți care au completat întrebarea
corect, desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorți folosind websiteul
random.org. Câștgătorul va fi afișat pe www.dcnews.ro.
4. Înscrierea în concurs:
Pentru a participa la concurs participanţii trebuie:
Să acceseze pagina concursului, respectiv https://www.dcnews.ro/intrebare, şi să
completeze întrebarea care cred ei ca o va pune presedintele Klaus Iohannis la
referendumul din data alegerilor europarlamentare;
Pentru a se putea înscrie participanții vor trebui să completeze un chestionar în care
să indice întrebarea si adresa de email validă pentru a putea fi contactați în caz de
câștig.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce
nu respecta cerinţele concursului.
Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia
garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu
acte.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor

publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de
comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament., precum
și orice practici ilegale de multiplicare a numărului de înscrieri pentru un singur
participant.
Fiecare participant se poate înscrie și vota o singură dată. În cazul în care cineva se
înscrie de mai multe ori, folosind emailuri diferite, va fi descalificat.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui
regulament şi consideră orice date 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.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă
împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la
acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi
soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un voucher de la EMAG: în valoare de 500 lei.
Voucherul oferite sunt valabile 365 de zile la data emiterii.
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.
Dacă persoana declarată câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre
câştig şi nu trimite datele de verificare a identităţii sale, conform indicaţiilor
organizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în
cauză va fi anulat și se va redistribui următoarei persoane desemnate câștigătoare,
în ordine.
7. Protecţia datelor personale:
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 numele și
prenumele, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida
înscrierea în concurs şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de
asemenea, acordul ca în caz de câștig să furnizeze ulterior date cum ar fi, dar fără a
se limita la: nume/ prenume, data nașterii, domiciliu etc. şi a transmiterii acestora
către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
- Stocarea acestor date şi prelucrarea lor exclusiv în scopul acestui concurs, urmând
ca după desemnarea câștigătorilor și înmânarea premiilor organizatorul să șteargă
toate datele personale astfel colectate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale
Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament..

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă.
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 siteului
www.dcnews.ro.
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 asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea
premiilor.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe pagina
https://www.dcnews.ro/intrebare .
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a
prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului
Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării
modificărilor pe site-ul www.dcnews.ro.
Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după
publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor
acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la email
redactie@dcnews.ro .

