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Termeni si conditii de participare la Campania 

„#nefacembine” 

(campanie ce se desfasoara pe site-ul nefacembine.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, 

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 perioada aprilie – mai 2020 pe teritoriul Romaniei. 

Scopul acestei campanii este de a aduce la cunostinta publica implicarea oamenilor in viata comunitatii, in contextul pandemiei de 

COVID-19.   

 

Art. 3 Conditiile de participare la Campanie 

Campania se adresează tuturor persoanelor care au cunostinta de orice activitati, simple sau complexe, prin care oameni obisnuiti 
se implica in viata comunitatii pentru a-si ajuta semenii (numite in continuare „activitati”). 

Participantii declara si garanteaza ca accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, textele si/sau fotografiile 
prezentate sa poata fi facute publice si utilizate in legatura cu Campania, participantii transferand Organizatorului toate drepturile 
patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfasurarii campaniei,  fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial sau 
de orice alta natura fata de Organizator. 

 

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal 

4.1 Prin participarea la Campanie, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa 

extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele 

personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților în Campanie, înregistrarea acestora pe pagina dedicată 

Campaniei, publicarea lor pe pagina Campaniei si eventuala contactare a lor in scopul obtinerii mai multor informatii despre activitatile prezentate 

astfel: numele, adresa de e-mail, numarul de telefon. 

4.5. Cu acordul expres al participantilor, persoana acestora va putea fi folosita in mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate 

de catre Organizator in cadrul Campaniei fara niciun fel de obligatie de plata. 

4.6. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor inscrisi la prezentul Campanie si sa le utilizeze 

conform prezentului document si legislatiei in vigoare.  

4.7. În conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, participantii inscrisi au 

urmatoarele drepturi : 

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul 

organizării și desfășurării Campaniei; 

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării; 

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în 

mod curent și care poate fi citit automat; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing; 

 

Participantii pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta o plângere în 

legătură cu modul în care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, 

expediata pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa de e-mail: GDPR.general@protv.ro. 

 

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Organizator, participantii pot consulta Politica de 

Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa http://www.protv.ro/confidentialitate. 

. 
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Vă rugăm ca in campul din Formularul de Inscriere să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate 

de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere 

de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal.  

 

Art. 5 Modul de desfasurare al Campaniei 

 

Pentru a propune o activitate in Campanie, participantii trebuie sa acceseze site-ul nefacembine.ro si sa completeze „Formularul de 
Inscriere” in care sa prezinte activitatea propusa. 

 
Toate inscrierile se vor face prin completarea „Formularului de Inscriere” disponibil şi prin trimiterea acestui formular. Nu se va accepta 

nicio altă modalitate de nominalizare a unui candidat (inclusiv, fără limitare, prin e-mail, Facebook sau pe Twitter). 
 
Participantii inteleg si sunt de acord că, în urma completării Formularului de Inscriere, NU vor castiga niciun premiu sau alt beneficiu.  
 
Participantii inteleg si accepta că Organizatorul nu va confirma că a primit şi nu va răspunde inscrierilor  în toate cazurile. 
 
Participantii inteleg si accepta că nu toate inscrierile vor aparea in cadrul Campaniei „#nefacembine”, Organizatorul fiind singurul care 

va evalua si selecta activitatile propuse. 
 
Prin trimiterea unui Formular de Inscriere, participantii confirma că sunt de acord cu prezentele prevederi şi cu folosirea Formularului 

de Inscriere, a informatiilor referitoare la activitatile propuse şi a datelor personale incluse în Formularul de Inscriere pentru realizarea Campaniei 
.  

 

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 sau. 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. 

             
Art. 7 Publicare 

Pentru aducerea la cunostinta publicului, prezentul document va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul nefacembine.ro 

incepand cu data de 06.04.2020. 

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului document. 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. 

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

termenii si conditiile acestuia. 

 
 


