Regulament concurs “TOMBOLA LUNII” – iunie 2022

Organizatorul concursului este Inform Media Press S.R.L. (sediul: Oradea, B-dul Dacia,
nr. 34, bl. U 55) (denumită în cele ce urmează: Organizator)
1. Persoanele care participă la concurs
La concurs poate participa:
-

orice persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care îndeplinește condițiile de
participare înscrise în regulamentul de participare al concursului;
orice persoană cu vârsta de peste 16 ani care se abonează în luna iunie 2022 la
Jurnal Bihorean Digital, Bihari Napló Digital sau Jurnal Arădean Digital,
ocazie prin care își dă consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter
personal de către Inform Media Press S.R.L., în scopul derulării contractului de
abonament, al concursului, premierii participanţilor câştigători (denumit în cele ce
urmează: participant la concurs).

Nu pot participa la concurs proprietarii, angajații Inform Media Press S.R.L. și aparținătorii
acestora (art. 8:1 punctul ) al Codului Civil).
2. Scopul concursului
Scopul concursului este recompensarea prin tragere la sorţi a abonaților ziarelor digitale și
creșterea numărului de abonamente digitale, în luna iunie 2022.
Consimțământul dat pe parcursul concursului poate fi retras în orice moment cu mențiunea
că în cazul în care participantul la concurs își retrage consimțământul înaintea încheierii
concursului, acesta nu poate participa la tragerea la sorți.
3. Descrierea concursului, detalii
Abonarea în luna iunie 2022 la unul din cele trei cotidiene: Jurnal Bihorean Digital,
Bihari Napló Digital sau Jurnal Arădean Digital, asigură participarea la TOMBOLA
LUNII.
Condiția participării la concurs este ca prin completarea formularului de concurs, să vă dați
consimțământul de a fi contactaţi la datele personale furnizate în prealabil și la prelucrarea
acestor date, în scopul derulării concursului, extragerii câştigătorilor, contactarea acestora şi
în scop de marketing, în cazul acordării consimțământului în acest sens.

Odată cu acordarea consimțământului, declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat
informarea noastră privind protecția datelor.
Date prelucrate: numele și adresa de email a abonatului, data abonării.
Durata prelucrării datelor: pe durata desfășurării concursului, ori până la retragerea
consimțământului dat, atat pentru participarea la concurs, cât și în cazul în care s-a acordat
consimțământul în scop de marketing direct.
Datele prelucrate nu sunt transmise unor terțe părți.
Dispozitivele pe care sunt prelucrate datele respectă măsuri de securitate adecvate.
4. Premiile, durata concursurilor
Premii:
1 abonament digital la Jurnal Bihorean, Bihari Napló , Jurnal Arădean pe 3 luni de zile.
Premiile sunt stabilite de către Inform Media Press S.R.L. și sunt
specificate explicit în regulamentul fiecărui concurs, publicat în ziarele Inform
Media Press S.R.L., pe site-urile Inform Media Press S.R.L. sau paginile sale de
Facebook.
Premiul poate fi refuzat și nu este transmisibil. Premiul nu poate fi convertit în bani. Alte
costuri legate de premii nu sunt suportate de către Inform Media Press S.R.L.
Durata concursului, data tragerii la sorți
Concursul se desfăşoară pe durata lunii iunie 2022.
Data extragerii câștigătorilor: prima zi lucrătoare a lunii următoare tombolei, orele 10.00.
5. Anunţarea câștigătorilor, preluarea premiilor
Tragerea la sorți se va efectua în sistem electronic.
Se va extrage un câştigător şi o rezervă pentru fiecare premiu în parte.
Câștigătorii vor fi anunțați prin email, în ziua în care are loc extragerea.
În cazul în care câștigătorul refuză premiul, își pierde premiul, urmând ca acesta să revină
rezervei.
La TOMBOLA LUNII participă toți abonații din luna abonării, respectiv: la concursul din
luna iunie 2022 participă toți abonații care au achitat abonamentul în luna iunie 2022, iar
fiecare abonat participă la o singură extragere.
Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate apărută după preluarea premiului legat de
eventualele reclamații. În cazul în care câștigătorul se dovedește a fi o persoană cu capacitate
de tranzacționare limitată, orice demers legat de premiu, preluarea și folosirea premiului cât
și consimțământul acestuia la prelucrarea datelor, se va face numai prin reprezentantul legal
al acestuia.

6.Reguli de protecția datelor
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de
a se adresa justiţiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la
înscrierea în tombolă în scopul identificării și anunţării câştigătorilor, iar în cazul acordării
consimțământului în scop de marketing direct, acesta va fi păstrat și procesat conform
politicii de protecție a datelor personale, încărcate pe site-urile: www.jurnalbihorean.ro,
www.biharinaplo.ro și www.jurnalaradean.ro.
Prin participarea la concurs declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat prezentul
regulament de concurs, respectiv informarea de protecția datelor a Inform Media Press
S.R.L. Participantul la concurs este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie
prelucrate de către Inform Media Press S.R.L în scopul participării la concurs, ori în scop de
marketing, în cazul în care și-a dat consimțământul expres în acest scop. Consimțământul dat
pe parcursul concursului poate fi retras oricând prin declarația trimisă electronic la adresa de
e-mail: protectiadatelor@informmedia.ro. În acest caz, când participantul la concurs
își retrage consimțământul înaintea încheiereii concursului, acesta nu poate participa la
tragerea la sorți.
Participantul la concurs acceptă condițiile prevăzute de regulament și consideră ca fiind
obligatorii privind persoana sa.
Inform Media Press S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament.
În chestiunile care nu sunt reglementate prin prezentul regulament, vor fi considerate de
referință normele legale române.
Oradea, 1 iunie 2022

