
DUPLICAT
ULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

"1r21 3... Dam start pregltirilor pentru scoala,,
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SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1' Organizatorul Campaniei (denumit in cele ceurmeaza "Organizatorul,,) este EDITURA GAMA
S'R'L', cu sediul in Iasi, Bulevardul Chimiei nr.74, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J22ll42ll1994, avand CUI RO5786996, reprezentata legal prin administrator M9CANU ADR1AN-
IULIAN, domiciliat in Iasi, strada Gavriil Musicescu numarul 5, bloc 7A, etaj 2, apartament numarul 3,
judetul Iasi, identificat cu carte de identitate seria MZ numarul 667924, eliberata de SpCLEp lasi la
23.02.20 18, CNp t7 40 40 12263 43 _ _ ___ _ _ _

7'2' Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe
wwwedituragama'ro si pe pagina de facebook a organizatorului <Editura Gama> eu cel putin24 de ore
inaintea intrarii in vigoare.-
SECTIUNE A 2, TERMINOLO GIE
In prezentul Regulament, in afata notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai
jos vor avea urmatoarea semnificatie:----
a) ,,Forta majora" - reptezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa
Participantilor sau a organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut,
prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea
necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. --------
b),,Participantii" - orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de maijos, se poate inscrie in concurs, prin completarea formularului online de concurs, prevazut la art. 4.1 din
Regulament, ce include raspunsul la intlebarea <Care este cea mai mai provocare la inceput de an
gcolar?>;

Conditii de participare | ---------
Pentru a participa Ia Concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

' sa fie persoan e fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum I 8 ani la data inceperii campaniei;. sarespecteprevederileprezentului Regulament;____________

La concurs nu pot patticipa angajatii organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si
sotul/sotia acestora.---
Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum si
posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de
plata aferenta, acceptul de parlicipare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale
corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. prin simpla participare,
Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunic ate organizatorului, sa





atii in care acesta nu va putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament. --l--
igurarea unei transparente a concursului, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termerl de

rgl zile lucratoare de la anuntare, pe site-ul www.edituragama.ro si pe pagina de facebook a
nizatorului <Editura Gama>.

4.2' Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii
castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul rjnei
comunicari pe e-mail sau telefonic intre organizator si castigator.----------
4'3In cadrul acestui concurs nu este posibila inlocuirea premiilor eastigate cu contravaloarea acestora in
bani sau alte obiecte

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive.
constituietemeipentruorganizatorinsolicitareadedauneinterese.
SECTIUNEA 5: TAXE SI IMPOZITE --------
5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei faee ca acest castig sa fie neimpozabil,in conformitate
cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.------
SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CONCURSULUI ------------f--
6'1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil, in mod gratuit, oriearui participant pe tgara
perioada concursului pe site-ul wwwedituragama,ro si pe pagina de facebook a Organizatorului <Editura
Gamu.----

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a concursului in orice moment al acestuia si/sau
schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca public a hotararea sa in acest sens
prin afisarea pe site-ul www,edituragama.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului <Editura Gama>
cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.-
SECTIUNEAT : PROTECTIA DATELOR PERSONALE* **
7,1'In vederea desfasurarii Concut'sului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucqare
de catre otganizator in conformitate cu Regulamentul uE 20161679 privind protectia persoanelor fi/ice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date"--------
organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelorr cu
caracter personal ale participantilor care se inscriu in Concurs. Prelucrarea datelor cu caracter perso.al
colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.------------
7 .2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului.------------
Prin inscriercalaptezenta Concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datble
personale fwnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Concurs, in
scopul iriscrierii participantilor la prezenta Concurs, efectuarii extragerilor, validarii castigatorifor,
atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Editrrrrii
Gama prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter, SMS, email.------
Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezelta
campanie.-

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caraorer
personal:---

(i) Nume si prenume;-------------
(ii) Adresa de e-mail;-
(iii) Numar de telefon.-





rea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei
de supraveghere. --------
ul la rectificarea datelor cu caracter personal - persoanele vizate au dreptul

datelor cu

de a obtine de la
caracter personalor rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea

lncomplete
(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal - persoanele vizate au dreptul de a obtine sterggrea
datelor cu catacter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:----
' Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;---------

' Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pe4rtru
prelucrare;-
. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;------

' Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine
Operatorului. ------------
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii - persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului
restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazwi:-----
' Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorulul sa
verifi ce exactitatea datelor:----

' Prelucrarea este ilegala, iar persoanelevizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitbnd
in schimb utilizarca lor;---------

' Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoarlele
vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;---- -----1--
' In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art.2I alin. 1, pe4ffu
intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleazaasupra celor ale
persoanelor vizate.--- - - -
(v) dreptul la portabilitatea datelor - persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter persqnal
care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod 

"rr.nf 
,i

care poate fi citit automat in cazul in care:-----
. Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant ;-----,-------. Prelucrarea este efectuata prin mijloace automat
(vi) dreptul la opozitie - in orice moment, persoane
de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in
caracter personal care o privesc, Operatorul nu mai
cazului in care operatorul demonstreaza ca aremoti
care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in in
(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu pri
afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza c
asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru
prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prel
baza altor tem eiuri j urid ice. ---
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii Datelol cu
Caracter Personal.---





si autentificat in forma exples solicitata de parti la sediul BIN paLrla pantilimon Tataru din Iasii, str.A,Panu nr,27, bl.Moldova,
, intr- ngur exemplar original, astAzi, data autentificdr'ii plezentului inscris.

tura Gama S.R.L
n reprezentant legal

,MOCANU ADRIAN-IULIAN

ROMANIA
I.I{ILINEA NATIONALA A NOTAzuLOR PUBLICI

BIROU INDIVIDUAL NOTAzuAL %,*u> 7-.e 7."22,*.4.22",2 nh""
Iagi, str.A.Panu nr.27, bl.Mol dova, parter;
Numar licenta de functionare 325/3912/27.11 .2018
tel: 0232.20 6,3 1 6 ; 0232.206.3 1 5 ; 07 22,825.099 :

tel/fax: 0232.240.044

ff. curent 2761

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NT. 1946
Anul 2019-luna_0i ziua 29

In fala mea Maria Paula Pantilimon Tataru, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
Iasi, strada Gavriil Musicescu numarul 5,
e de identitate seria MZ numaruI667924,
ant legal - administrator al Editura Gama

iul Iagi, bulevardul Chimiei ry. 14, clddire birouri, aripa
ui sub w. JZ2/I42I/1994, avdnd cod unic de inregistrare

RO s786996

care, dupd citirea actului, declara ca a inteles continutul acestuia care reprezinta vointa sa,
autentificarea prezentului inscris gi a semnat exemplarul original, in conditiile articolului 99 din
36/1995.

In temeiul articolului 12litera b din Legea numarul 36/1995,
SE DECLANA IUTNruTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-au pefceput: tarif de onorariu 238 (include si TVA) lei cu factura numarul 2g1 /2019 (onor.ariul afost stabilit indispozitiilor din Normele cu plivile la tarifele de onorarii ale notar.ilol publici).

NOTAR PUBI-IC
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a consimlit la
Legea numarul

considerarel

PREZENTUL DUPLICAT S-A INTOCMIT ]N PATRU EXEMPLARE, DE NoTAR PUBLIC. 72""b
7'**Z>r"- %lor-, ASTAZT, DATA AUTENTIFICARII ACTULUI. sl E ACEEASI FORTA PROBA
ORIGINALUL SI CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU IN CONDITIILE LEGI]
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