REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PREMII
I. CONDIŢII SPECIALE
Organizator:

Viacom International Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság / societate cu
răspundere limitată
Sediul social: 1113 Budapesta, str. Bocskai nr. 134-146.
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: Cg. 01-09-945615
Cod de identificare fiscală: 22939739-2-44
(denumit în continuare: „Viacom”)

Premiu oferit de:
Premiile sunt asigurate de organizatorul Concursului, Viacom Global Hungary
Kft.
Denumirea concursului
de premii prezentat în
acest regulament de
concurs:
Locul publicării acestui
regulament de concurs:
Durata Concursului:

Concurs „Ziua Copiilor Inventatori”
(denumit în continuare: „Concurs”)

Data desemnării
Câştigătorilor:
Condiţii de participare:

Între 19. martie 2018, ora 10:00 și 20. martie 2018, ora 17:00

Regulamentul de concurs poate fi accesat pe pagina web www.nickelodeon.hu
(denumită în continuare: „Pagina web”)
De la 13. martie 2018, ora 10:00 până la 18. martie 2018, ora 24:00

În Concurs poate participa în calitate de concurent (denumit în continuare:
„Concurent”):
- La Concurs pot participa persoane care au împlinit 4 ani, dar încă nu au
împlinit 14 ani.
-

Prin acceptarea Condiţiilor, iei cunoştinţă de faptul că persoanele cu
vârsta de sub 14 ani pot participa la Concurs exclusiv prin reprezentantul
lor legal. Dacă participi la Concurs în numele unui copil cu vârsta de sub
14 ani, prin acceptarea Condiţiilor declari şi garantezi că eşti
reprezentantul legal al copilului.

Toți Jucătorii trebuie să fie cetățeni români, care locuiesc în România, să
aibă cel puțin 14 ani și să îndeplinească următoarele condiții:
- Să aibă un cont valabil pe www.facebook.com
- Să posteze un comentariu imediat după postarea referitoare la joc, pe
pagina https://www.facebook.com/votare (site-ul web).
- Jucătorii vor trebui, de asemenea, să răspundă la întrebările postate pe
site: „ Candidatul tău:”
- Doar comentariile înregistrate pe durata Perioadei Concursului vor fi
luate în considerare.
- Participarea la Concurs este voluntară şi gratuită.
- 5 (cinci) pachete de cadouri Nickelodeon.
Reprezentanții legali ai câștigătorilor vor fi anunțați prin e-mail de către Viacom
până la data de 20. martie 2018.
-

Premiul:
Selectarea, anunţarea
Câştigătorului,
predarea premiului:

În cazul în care datele indicate de câştigător nu corespund realităţii sau sunt
incomplete sau acolo unde există orice motiv pentru care acesta nu are dreptul de
a utiliza premiul, Viacom va avea dreptul de a alege un nou câştigător.
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Excepţii de la condiţiile
generale:

Punctul 1.4 se modifică conform următoarelor:

În afara angajaților Viacom, la Concurs nu pot participa nici angajații
companiilor care furnizează premiile, conform § 8:1 alin. (1) Cod civil.
Prezentul Regulament de concurs cuprinde următoarele documente:
I. Condiţii speciale
II. Condiţii Generale
În cazul în care prezentele Condiţii speciale conţin prevederi care diferă de Condiţiile generale, vor prevala
prevederile prezentelor Condiţii speciale.
II. CONDIŢII GENERALE
În Concursul organizat pe durata stabilită şi în condiţiile prevăzute prin Condiţiile speciale,
participarea este permisă conform prezentelor Condiţii generale (denumit în continuare, împreună:
„Regulamentul concursului”) şi Concursul va fi guvernat de Regulamentul concursului.
Prin participarea la Concurs, Concurentul declară că a citit, a înţeles şi a acceptat Regulamentul
concursului, astfel acceptă prevederile acestuia ca fiind obligatorii pentru el. Regulamentul
concursului poate fi accesat la locul menţionat în Condiţiile speciale.
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1.

Condiţii de participare:

1.1.

Poate participa la Concurs exclusiv persoana care îndeplineşte toate condiţiile de participare
(denumit în continuare: „Concurent“).

1.2.

În cazul în care Concursul, conform prevederilor Condiţiilor speciale, permite participarea şi
pentru persoanele cu vârsta de sub 18 ani, pentru Concurentul care până în momentul începerii
Concursului nu a împlinit vârsta de 18 ani, este necesar acordul scris al părintelui sau
reprezentantului legal la participarea la Concurs sau preluarea Premiului.

1.3.

Condiţia participării la Concurs este acceptarea prezentului Regulament de concurs, iar prin
participarea la Concurs, Concurentul recunoaşte că a luat cunoştinţă de acesta şi îl acceptă.

1.4.

Nu pot participa la Concurs angajaţii Viacom şi rudele apropiate ale acestor persoane, aşa cum
sunt definite în Codul Civil al Ungariei, articolul 8:1 alin. (1).

2.

Durata Concursului:

2.1

Durata Concursului este perioada stabilită în Condiţiile speciale.

3.

Valabilitatea Concursului:

3.1

Prin participarea la Concurs, Concurentul ia cunoştinţă de faptul că Viacom are dreptul de a
exclude din Concurs fără notificare prealabilă – fie în prealabil, fie retroactiv – Concurenţii care
nu îndeplinesc toate prevederile Condiţiilor speciale şi generale ale acestui Regulament de
concurs. Astfel participarea va deveni invalidă.

3.2

Viacom îşi rezervă dreptul de a exclude fără notificare prealabilă – fie în prealabil, fie retroactiv
– Concurenţii care influenţează sau intenţionează să influenţeze rezultatul Concursului sau care
obţin sau vizează acest efect (în special: pe cei care ofensează participarea la concurs a altora,
care compromit în orice sens puritatea concursului), prin care participarea va deveni invalidă.

3.3

Concurentul acceptă că în cazul în care nelegitimitatea participării sau neconformitatea acesteia
cu prezentul Regulament de concurs devine cunoscută după transmiterea Premiului, are
obligaţia de a returna Premiul şi de a compensa daunele rezultate din încălcarea drepturilor.

3.4

Viacom îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care se poate prezuma comiterea unei infracţiuni de
către Concurent prin participarea sa la Concurs sau există suspiciune fondată faţă de acesta
privind abuzul de Concurs – inclusiv fraudele prin telecomunicaţii – să excludă un asemenea
Concurent din acest Concurs şi din orice alte concursuri de premii apărute pe canalele de
televiziune asociate cu Concursuri sau realizate prin colaborarea societăţilor comerciale aflate în
acelaşi grup cu Viacom. În cazul în care o asemenea persoană este declarată câştigătoare în
urma tragerii la sorţi, se poate refuza predarea Premiului.

4.

Selectarea Câştigătorului:

4.1

Selectarea Câştigătorului se va efectua conform prevederilor Condițiilor Speciale, iar Viacom va
crea o bază de date închisă a Concurenților care au trimis e-mailuri valide.

4.2

Viacom va anunţa câştigătorul/câştigătorii selectaţi prin e-mail, conform prezentului capitol în
conformitate cu Condiţiile Speciale, la data de 31. ianuarie 2018, despre faptul câștigării,
precum și despre detaliile legate de premiu. Din partea câștigătorului / câştigătorilor selectaţi,
aşteptăm un e-mail de confirmare în toate cazurile. În cazul în care câştigătorul nu transmite o
confirmare în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, la adresa de e-mail
info@nickelodeon.hu sau refuză furnizarea datelor cu caracter personal care i-au fost solicitate
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pentru a avea drept la premiu, participarea sa la Concurs se califică ca invalidă și nu va mai avea
dreptul la premiu. În cazul unei participări calificate în acest fel ca invalidă, Organizatorul are
dreptul de a alege un câștigător nou, conform metodei de alegere a câștigătorului.
4.3

Câştigătorii nu au dreptul de a depune reclamaţii faţă de Viacom ca urmare a pierderii dreptului
la premiu din cauza imposibilităţii realizării contactului.

5.

Premiul:

5.1.

Câştigătorul selectat conform capitolul 4 din Regulamentul de concurs are dreptul la
Premiul/Premiile menţionate în Condiţiile speciale. Premiul nu poate fi preschimbat în produse
sau servicii fabricate sau comercializate de Viacom, de entitatea care oferă premiul sau de
persoane terţe, nici în sumă de bani, şi nu poate fi transferat altor persoane.

6.

Protecţia datelor:

6.1.

Concurentul ia cunoştinţă de faptul că Viacom va păstra datele de bază indicate în cadrul
Concursului – cu excepţia adresei de e-mail – până la finalul Concursului exclusiv în scopul
identificării şi notificării şi nu vor fi transmise unor terțe persoane. Viacom operează datele
Concurentului în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor personale. Viacom îi
informează pe Concurenţi că operarea datelor indicate de aceştia are loc în baza
consimţământului voluntar al Concurenţilor. Scopul operării datelor este identificarea în cadrul
Concursului şi anunţul privind câştigarea. Datele vor fi şterse la finalul Concursului. Prin
participarea la Concurs, Concurentul consimte la operarea datelor sale.

6.2.

Concurentul are obligaţia de a indica date conforme cu realitatea şi toate datele necesare pentru
participarea la Concurs. Furnizarea unor date neconforme cu realitate sau incomplete atrage
după sine excluderea automată din Concurs.

6.3.

Prin participarea sa la Concurs, Concurentul consimte în mod expres, ca numele său să apară în
legătură cu promoția Concursului, pentru care nu are dreptul la nici o rambursare de cheltuieli,
nici redevențe, fie pe durata concursului, fie ulterior.

6.4.

Concurentul are obligaţia de a furniza date conforme cu realitatea şi toate datele necesare pentru
participarea la Concurs. Furnizarea unor date neconforme cu realitate sau incomplete atrage
după sine excluderea automată din Concurs.

6.5.

Concurentul are dreptul de a se opune operării datelor sale cu caracter personal. În cazul în care
Concurentul nu este de acord cu decizia adoptată de Organizator în baza opunerii, se poate
adresa instanţelor de judecată. În alte privinţe, drepturile şi obligaţiile legate de operarea datelor,
precum şi soluțiile juridice sunt prevăzute în legea informaţiilor din Ungaria (în primul rând
articolele 14-19 şi 22-23).

7.

Alte prevederi:

7.1.

Viacom îşi asumă plata oricăror impozite şi contribuţii legate de preluarea premiului pe baza
datelor personale specificate de câștigător.

7.2.

Orice alte cheltuieli care se ivesc - de ex. cheltuieli de călătorie legate de preluarea premiului,
sau alte cheltuieli neconstituind parte a Premiului - Concurentul este obligat să la suporte.
Cheltuielile poștale vor fi suportate și plătite de Viacom.

7.3.

Viacom exclude răspunderea sa pentru defecţiuni ale Paginii web şi interfeţelor online
(trimiterea e-mailurilor, aplicaţii mobile) apărute din motive pe care nu le poate controla, pe
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durata cărora Pagina web sau interfeţele online nu pot fi utilizate sau pot fi utilizate limitat,
totodată ia toate măsurile necesare în vederea identificării şi eliminării cât mai rapide a cauzei
defecţiunii.
7.4.

Viacom exclude răspunderea în cazul oricăror atacuri la adresa Paginii web, interfeţelor online
sau serverului care le operează. Astfel, în situaţia în care Concurenţii primesc mesaje de sistem
eronate în urma unui atac suferit de Pagina web sau serverul, Viacom nu își asumă niciun fel de
răspundere pentru aceste situaţii.

7.5.

Viacom exclude orice pretenţie la despăgubiri sau compensații în cadrul Concursului, pentru
cheltuielile, daunele sau pierderile cauzate sau legate de erorile, defecţiunile, funcţionarea
incorectă a Concursului sau întârzieri apărute în cadrul Concursului.

7.6.

Viacom nu este răspunzător pentru disponibilitatea şi funcţionarea mijloacelor de
telecomunicaţii şi informatice sau activitatea persoanelor terţe. Viacom nu este răspunzător
pentru funcţionarea incorectă a interfeţelor online care sunt cauzate de motive independente de
voința sa, în special pentru: defecţiunea sau inaccesibilitatea serverului care operează interfaţa
online, lipsa conexiunii la reţeaua de internet, deranjamentele reţelei de tip magistrală, nereuşita
conectării la interfaţa de internet sau la o parte a acesteia.

7.7.

Toate mesajele trimise de serverul de mesagerie la adresele de e-mail indicate de Concurenţi vor
fi considerate transmise.

7.8.

Viacom ia toate măsurile rezonabile pentru ca participarea la Concurs să fie posibilă pe toate
tipurile de calculator, sisteme de operare, browsere de internet, utilizate pe scară largă, totodată
nu garantează şi nu răspunde pentru eficienţa utilizării de către Concurent a diferitelor sisteme
în cadrul participării la Concurs.
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