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REGULAMENTUL CAMPANIEI 

„Romania, hai ca poti!” 

(campanie ce se desfasoara pe site-ul www.protv.ro si care va fi denumit in cele ce urmeaza „Campania”) 

 

Art. 1 Organizator 

PRO TV SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inmatriculata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand Cod Unic de Inregistrare/CIF RO2835636 si cont nr. RO06 INGB 0001 0001 0309 

8918, deschis la Banca ING Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 1715. 

Informatii cu privire la campanie pot fi obtinute la adresa de email campanie@protv.ro. 

 

 Art. 2 Durata Campaniei. Teritoriul. Scop 

Campania se deruleaza in intervalul 30.11.2018 – 07.12.2018, pe teritoriul Romaniei. 

Campania se desfasoara cu ocazia sarbatoririi zilei Nationale a Romaniei in scopul fidelizarii vizitatorilor site-ului protv.ro 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica unilateral, fara sa solicite acordul participantilor la Campanie si fara drept de 

compensare, oricare dintre prevederile prezentului regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de 

derulare al Campaniei, teritoriul de desfasurare a Campaniei, conditiile de participare, datele de incepere si de terminare ale Campaniei, etc. 

Modificarile de orice fel aduse prezentului regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe site-ul  www.protv.ro . 

 

Art. 3 Conditiile de participare la Campanie 

Campania se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.protv.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

- au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei; 

- au domiciliul sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei.  

- accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute publice 

in scop publicitar si utilizate in legatura cu Campania conform prezentului regulament, participantii transferand 

Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial 

sau de orice alta natura fata de Organizator. 

 

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal 

Prin completarea si trimiterea Formularului de Inscriere, Participantii confirma ca au luat la cunostinta si au inteles POLITICA DE 

CONFIDENŢIALITATE A PRO TV. Pentru mai multe detalii cititi aici: http://www.protv.ro/confidentialitate. 

Participantii inteleg ca furnizarea datelor cu caracter personal ale Candidatilor Nominalizati ofera posibilitatea Organizatrului de a 

prelucra aceste date cu caracter personal ale acestora din urma in conditiile Politicii de Confidentialitate a PRO TV si se obliga sa informeze 

Candidatii Nominalizati cu privire la aceasta situatie de fapt.  

Art. 5 Modul de desfasurare al Campaniei 

 

Pentru a inscrie in campanie, fiecare participant va putea incarca in pagina campaniei, haicapoti.protv.ro, o fotografie personala. 
Fotografia va fi afisata in galeria campaniei cu un overlayer cu logo “Romania, hai ca poti!”. 
Participantul poate descarca fotografia modificata si o poate distribui pe pagina persoanala de facebook. 
Fiecare fotografie va fi alocata galeriei judetului din care participantul declara ca locuieste si va putea fi vizualizata de orice vizitator 
al paginii de internet.  
 
Pe masura ce participantii vor uploada fotografii, harta Romaniei se va colora - “Impreuna dam culoare Romaniei!”  
 
In Formularul de inscriere fiecare participant la Campanie va trebui sa completeze urmatoarele date personale: fotografie si judetul in 

care locuieste.  
Fiecare Participant garanteaza ca este titularul tuturor drepturilor asupra propriei fotografii, Participantul fiind singurul raspunzator in 

fata pretentiilor de orice natura ale oricarui tert. Toate despagubirile reclamate de un tert avand legatura cu exploatarea de catre Organizator a 
fotografiilor sunt in sarcina Participantului. 

Prin inscrierea la campanie, fiecare Participant autorizeaza Organizatorul, la alegerea exclusiva a acestuia din urma, sa foloseasca 
fotografiile in orice mod. Astfel Organizatorul este autorizat, fara a se limita la, sa radiodifuzeze, sa comunice public, sa adapteze audiovizual, 
sa efectueze lucrari derivate, sa reproduca fotografiile. 

Fotografiile vor fi incarcate in formularul de inscriere in format „.jpg”. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera fotografiile incarcate de catre Participanti pe pagina campaniei. 
Vor fi respinse orice fotografii care nu respecta oricare dintre clauzele prezentului regulament, orice fotografie care nu respecta tema 

prezentei campanii, orice fotografii care sunt suspectate ca ar putea aduce atingere oricaror drepturi ale unor terti si orice fotografii care contravin 
legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri (cum ar fi dar fara a se limita la: fotografii jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta 
in orice fel demnitatea sau integritatea morala a celorlalti participanti la concurs sau a vizitatorilor site-ului www.protv.ro), fotografii cu sloganuri, 
insemne sau mesaje politice. 
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Formularele de inscriere primite în afara intervalului cuprins între datele specificate nu vor fi luate în considerare. Nu se va accepta 
nicio altă modalitate de inscriere a unui participant (inclusiv, fără limitare, prin mesaje e-mail, Facebook sau pe Twitter). 

Participantii inteleg si sunt de acord că dacă Formularul de inscriere este incomplet sau neinteligibil, dacă este trimis sau primit de 
Organizator după data specificată pentru închiderea campanie ori dacă nu respectă prezentele prevederi, respectivul formular va fi considerat 
inutilizabil şi nu va fi luat în considerare de Organizator. 

 
Campania nu are premii. 

 Art. 6 Responsabilitatea 

Organizatorul campaniei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise 

de catre participanti.  

Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea campaniei in orice stadiu datorita intervenirii unor 

evenimente de forta majora sau din orice alt motiv. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea 

electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva 

Organizatorului. Astfel, Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere cu privire la eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca  urmare 

a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii (ex. 

Internet) sau altii asemenea. 

            Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor, Organizatorul Campaniei poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru 
derularea unor servicii sau formalitati, la libera lor alegere. 

 

Art. 7 Publicarea regulamentului 

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.protv.ro incepand cu 

data de 30.11.2018. 

Participarea la acest campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. 

 Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu Campania sau la suportarea altor costuri decat 

cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa acceseze paginile de internet relevante pentru 

inscrierea la Campanie sau in legatura cu Campania. 

 

Art. 8 Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre, pe de o parte, Organizator si, pe de alta parte, participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila.  

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza 

teritoriala a sediului social al Organizatorului, dupa caz 

Prin participarea la prezentul Campanie, participantul confirma in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si ca accepta termenii 

si conditiile acestuia. 

 
 

http://www.protv.ro/

