REGULAMENTUL CONCURSULUI “Neatza in casa noua.”
Concurs Neatza in casa noua

1. ORGANIZATORI CONCURSULUI sunt:
1.1. Organizatorul concursului „Neatza in casa noua” (denumit in continuare “Concurs”) este CASA
RUSU S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Timisoara, Calea Torontalului nr. 69, Cladirea
VOX, Corp B, Spatiu B6.6, etaj 6, Județul Timiș , numar de ordine in Registrul Comertului
J35/3303/2006, avand C.I.F. RO19120792, cont bancar IBAN nr. RO47BRDE360SV55702023600 deschis
la BRD – GSG, Sucursala Timisoara, , in calitate de si denumita in continuare “Organizator”
Ș i
1.2. Co-Organizatorul concursului „Neatza in casa noua” este ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul
social in Bd. Ficusului, nr.44A, et. 4A, zona 2, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/3765/1991, avand Codul de Inregistrare Fiscala RO1599030, cont bancar
RO52BRDE450SV01035954500 deschis la BRD – GSG – SMCC, in calitate de si denumita in
continuare „Co-Organizator”
Denumite in cele ce urmeaza la modul singular “Partea” si la modul colectiv “Partile”
2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1. Regulamentul Oficial al Concursului ,,Neatza in casa noua ‘’(denumit in cele ce urmeaza
„Regulamentul”) inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, prezente si/sau cele care se
vor adopta pe parcursul desfasurarii Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in
orice moment pe parcursul desfasurarii Concursului.
2.2. Regulamentul Concursului este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.casarusu.ro si pe
pagina https://a1.ro/casanoua incepand cu data de 13.05.2021
2.3. Prin bifarea casutei corespunzatoare de pe site-urile mai sus mentionate, in vederea
accesarii Regulamentului, fiecare Participant isi exprima acordul si consimatamantul pentru
cele cuprinse in prezentul Regulament, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal.
2.4. In vederea promovarii colaborarii dintre Parti cat si a Concursului Co-Organizatorul pune la
dispozitia Organizatorului logo-ul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani si isi da acordul (i) ca
Organizatorul sa foloseasca acest logo pe banner-ul executat de Organizator („banner”), (ii) asupra
continutului banner-ului si (iii) ca Organizatorul sa publice banner-ul pe site-ul www.casarusu.ro in
perioada 07.05.2021 – 14.05.2021 inclusiv.
2.5. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti
Participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila
in Romania.
2.6. Regulamentul este redactat in temeiul in respectul dispozitiilor O.G. nr. 99/2000, privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, actualizata si republicata.
2.7. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finala si
obligatorie pentru toti Participantii.
2.8. Participarea la acest Concurs implica acordul expres exprimat de catre toti Participantii la
Concurs, respectiv cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament.
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3. DURATA CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfasura in perioada Joi, 13 mai incepand cu ora 10:000 cand va fi lansata
intrebarea si pana vineri, 14 Mai 2021, pana la ora 12:00.
3.2. Concursul se va desfasura in cadrul emisiunii “Neatza” - „Editie speciala la Casa Rusu”
realizata de Co-Organizator la Locatia Organizatorului din Complexul Comercial Vitantis, Soseaua
Vitan-Barzesti, nr. 7A, Bucuresti.
4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1. Joi, 13 Mai 2021, pe pagina https://a1.ro/casanoua ”, Co- Organizatorul va lansa intrebarea
de concurs : Care dintre cei trei Super mesteri vrei sa vina in casa ta si de ce? Razvan, Dani sau
Ristei?
4.2. In Concurs intra doar cei care raspund in perioada campaniei la intrebarea de concurs aflata pe
https://a1.ro/casanoua. O persoana poate participa printr-o singura inscriere la Concurs.
4.3. Prezentatorii emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani” vor alege 6 (sase) dintre cele mai amuzante,
deosebite si originale raspunsuri (2 pentru fiecare mester Neatza).
4.4. Primele 3 cele mai amuzante, deosebite si originale raspunsuri vor intra in competitie prin
reprezentantii lor - Razvan, Dani sau Florin Ristei.
4.5. Vineri, 14 Mai 2021, primii 3 (trei) alesi vor intra in direct, prin telefon, cu prezentatorii
emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”, difuzata pe urmatoarele canale media: Antena 1 si
transmitere live pe Antenaplay.ro. Fiecare dintre cei trei reprezentanti trebuie sa monteze
contracronometru un obiect de mobilier si apoi sa valideze finalul lucrarii prin apasarea unui buton.
Premiile se vor castiga in ordinea in care "mesterii" termina lucrarea:
• primul care termina - castiga pentru telespectatorul lui - locul I- premiul cel mare, mobilarea
unui Apartament;
•

al doilea mester castiga pentru telespectatorul lui locul II - mobilarea unui Living;

•

cel de-al treilea castiga pentru telespectatorul lui Premiul III – mobilarea unui Dormitor.

5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA
5.1. Premiile acordate cu ocazia Concursului vor fi oferite de catre Organizator.
5.2. Premiile acordate cu ocazia Concursului constau in:
➢ Premiul I – mobilarea unui Apartament – in valoare totala bruta de 8.548,33 lei:
I.I. Amenajare Bucatarie Celia Print + Masa Prometheus + 4 Scaune CSR114a;
I.II. Biblioteca Odesa + Masuta Odesa + Coltar Cinty;
I.III. Dormitor Berna A480 + alb lucios (Dulap + Pat + 2 Noptiere + Comoda 1000 + Saltea + Suport;
➢ Premiul II – mobilarea unui Living – in valoare totala bruta de 3.044,44 lei:
II.I. Amenajare Sistem Mest (Comoda 2u + Comoda TV 1s + Dulap Haine + Etajera 1u +Masuta +
Polita) + Coltar Parma;
➢ Premiul III – mobilarea unui Dormitor – in valoare totala bruta de 2.495,56 lei:
III.I. Dormitor Florena D5 (Dulap D5 + Comoda + Oglinda + Pat 1600 + Suport + Saltea + 2
Noptiere;
5.3. Valoarea totala bruta a premiilor acordate este de 14.088,33 lei
(paisprezecemiioptzecisioptdeleisitreizecisitreidebani), cu o valoare neta dupa impozitare de
12.859,50 lei (doisprezecemiioptsutecincizecisinoualeisicincizecidebani).
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5.4. Dupa desemnarea Castigatorilor, in vederea validarii, fiecare dintre acestia vor fi contactati fie
telefonic, fie prin intermediul adresei de e-mail beatrice.soare@digitalag.ro si li se vor solicita
totodata urmatoarele date de contact: nume, prenume, localitate de domiciliu, adresa de e-mail,
numar de telefon – valide.
Validarea Castigatorilor se face prin confirmarea datelor personale.
5.5. Co–Organizatorul va transmite datele Castigatorilor Organizatorului.
5.6. Castigatorii vor contacta un Organizatorul intr-un termen de 7 zile lucratoare de la data la care
au fost declarati si validati ca si Castigatori, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii
(modalitatea transmiterii premiului etc.). Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul este
exonerat de orice raspundere privind predarea premiilor care nu au fost livrate Castigatorilor,
obligatia de predare a premiilor incetand si Concursul fiind declarat inchis. In situatia
nerevendicarii premiilor in termenul anterior mentionat, Organizatorul va avea dreptul sa dispuna
de astfel de premii dupa cum crede de cuviinta.
5.7. Organizatorul va transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra premiilor catre
Participantii desemnati si validati drept Castigatori ai Concursului.
5.8. Organizatorul se obliga sa puna la dispozitia Castigatorilor premiile mai sus mentionate,
putand exista mici diferente de nuanta fata de produsele similare prezentate in Locatia
Organizatorului cu ocazia desfasurarii Concursului, selectate de catre Organizator. Premiile
acordate vor fi transportate la adresa indicata de fiecare Castigator, Organizatorul asigurand si
serviciile de montaj si asamblare.
5.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a livra premiile o singura data pe numele si adresele
indicate de Castigatori si pe costurile Organizatorului.
5.10. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiile acordate, iar
premiile nu se pot inlocui cu alte beneficii.
5.11. Intrarea in posesia premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de Predare Primire
(“Procesul Verbal”), incheiat intre Organizator si fiecare dintre Castigatori.
In Procesul Verbal se vor consemna:
• data, ora si locul desemnarii Castigatorului;
• numele si prenumele Castigatorului – validarea acestuia (cu individualizarea datelor de
identificare primite de la Castigator, in conditiile prezentului Regulament);
• locatia predarii premiilor;
• premiile acordate individual si valoarea acestora.
5.12. Procesul Verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre fiecare
Castigator.
5.13. Premiile acordate in cadrul Programului vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
5.14. Organizatorului si Co-Organizatorului nu le incumba nicio obligatie cu privire la suportarea
oricaror alte costuri care nu sunt asumate in mod expres prin prezentul Regulament.
5.15. Intrarea in posesia premiilor se va face numai cu respectarea acestui Regulament.
6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
6.1. Impozitul aferent fiecarui premiu acordat se calculeaza conform Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal - actualizata si republicata - si este suportat si platit de Organizator.
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6.2. Impozitul pentru premii va fi calculat, retinut si virat de catre Organizator, in conformitate cu
prevederile Codului Fiscal.
6.3. Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil
veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata si republicata.
6.4. La data prezentului Regulament, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la
sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului brut realizat din fiecare premiu si se calculeaza ca
diferenta dintre valoarea bruta a premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei).
6.5. In conditiile in care premiile oferite Castigatorilor au o valoare individuala de sub 600 lei, atunci
acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, actualizata si republicata.
6.6. Co-Organizatorul nu are niciun fel de responsabilitate cu privire la acordarea premiilor si plata
taxelor, impozitelor, obligatiilor financiare legate de premiile oferite de Organizator.
6.7. Orice alte obligatii de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesia
premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs
etc.) revin in exclusivitate Castigatorilor.
6.8. Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de
impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs, in conformitate cu dispozitiile legale incidente.
7. PARTICIPANTI LA CONCURS
7.1. La acest Concurs poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (pot participa atât
cetăţeni români, cât şi străini - rezidenti aflati in mod legal in Romania), indiferent de naţionalitate,
sex, rasă, religie, origine etnică, avere, opinie, apartentenţă politică, origine socială etc., în cazul in
care întrunesc cumulativ următoarele condiţii/criterii de eligibilitate:
a) au implinit varsta de 18 ani pana la data de 14.05.2021,
b) sunt posesori ai unei carti de identitate valide si valabile, sau ai unui document oficial, cu care isi
poate dovedi ulterior identitatea, care vor trebui prezentate in original/copie conforma cu
originalul, respectand criteriile GDPR in vigoare;
c) accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil si isi exprima in mod explicit consimatamantul ca
numele, prenumele, textele, vocea si/sau fotografiile lor, prezentate si/sau comunicate si/sau
realizate cu ocazia sau in legatura cu acest Concurs sa poata fi facute publice in scop publicitar si
utilizate in legatura cu Concursul conform prezentului Regulament, fara niciun fel de pretentie de
ordin patrimonial (sume de bani si/sau orice alta contraprestatie, indiferent de natura);
d) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si Co-Organizatorului si/
sau ai grupului de societati din care fac parte acestia;
e) nu sunt rude sau afini ale persoanelor mentionate la lit. d) de mai sus, pana la gradul IV inclusiv,
in linie directa sau colaterala. Orice situație contrara dispozițiilor prezentului articol va fi
comunicata de îndată de Participanti Organizatorului si Co-Organizatorului, care vor decide, la
libera lor apreciere, asupra fiecărui element de incompatibilitate in parte;
f) dacă vor fi desemnati ca si Castigatori, isi asuma obligatia de a accepta toate acordurile referitoare
la derogări ș i cesiuni cerute de către Organizator si Co-Organizator;
g) are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale
aplicabile).
7.2. Prin inscrierea la Concurs nu se accede instantaneu la calitatea de Castigator.
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7.3. Participarea la Concurs atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de
catre Participanti a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate
datele furnizate de Participanti.
7.4. Criteriile de eligibilitate pot fi modificate si/sau revizuite in orice moment de către Organizator
si Co-Organizator, la libera lor alegere.
7.5. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma in mod expres (ca):
(i) au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia, în vigoare în orice
moment pe parcursul desfăşurării acestuia, în termenii şi condiţiile Regulamentului;
(ii) au obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;
(iii)au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament,
participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate sa fie anulate.
7.6. Organizatorul si Co-Organizatorul nu sunt raspunzatori pentru felul si/sau modalitatea in care
Participantii transmit si/sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon si adresa de email) in comunicarile efectuate de catre acestia.
7.7. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului de catre
oricare dintre Participanti si documentele puse la dispozitie de catre acestia, in lumina celor mai
sus, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati, de nicio natura, fata
de Participanti.
7.8. În caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului
si/sau a Co-Organizatorului, Co-Organizatorul îşi rezervă dreptul de descalifica Participantul
respectiv şi de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute si inlaturarea
consecintelor astfel produse, inclusiv in ceea ce priveste prejudiciul de imagine astfel produs
oricarora dintre Organizator si/sau Co-Organizator.
7.9. Persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa sunt descalificate
automat.
7.10. Co-Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia
prin care un Participant este desemnat Castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date
corecte de identificare si/sau de contact si/sau s-a inscris utilizand date false, incearca sa
influenteze Concursul prin modalitati frauduloase si/sau nu respecta prevederile
Regulamentului.
8. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
8.1. Co-Organizatorul va alege 6 (sase) raspunsuri. Primele 3 (trei) raspunsuri vor fi cele castigatoare
iar urmatoarele 3 (trei) rezerve. In situatia in care unul dintre Castigatori nu poate fi contactat
telefonic de catre Co-Organizator, va fi contactata o rezerva in ordinea extragerii acestora.
8.2. Calitatea de Castigator se pierde si in situatia in care, la ridicarea premiului, Castigatorul nu se
legitimeaza si/sau refuza semnarea Procesului Verbal de Inmanare a premiului.
8.3. Castigatorii vor primi premiile din partea Organizatorului in termen de maximum 30 (treizeci)
de zile de la data comunicarii si validarii acestora ca si Castigatori, numai pe baza semnarii
Proceselor Verbale de Predare Primire a premiilor.
8.4. Participarea la Concursul vizat de prezentul Regulament implica acceptarea neconditionata,
exclusiva si irevocabila a Participantilor ca numele, materialele postate in cadrul Concursului,
fotografiile si materialele filmate cu acestia ca si Castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate
in orice scop comercial, inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau Co-Organizator fara nici un
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fel de pretentii din partea Participantilor si Castigatorilor. Participantii si Castigatorii renunta la a
solicita Organizatorului si/sau Co-Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din
partea Organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de
Legea nr. 8/1996, actualizata si republicata) aferente operelor scrise si/sau audio-video si/sau
fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (Participanti si
Castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre Organizator si/sau Co-Organizator si/
sau subcontractantii acestora cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii
premiilor.
9. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CONCURSULUI
9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice
moment, anuntand insa publicul in prealabil, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, prin folosirea oricaror mijloace mass-media in cazul in care
Organizatorul decide sau in cazul in care bugetul alocat prezentului Concursului este epuizat. De
asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face
public acest lucru.
9.2. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea
in pagina https://a1.ro/casanoua cat si pe site-ul www.casarusu.ro.
9.3. Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu
data afisarii lor pe pagina de internet a Co-Organizatorului, respectiv https://a1.ro/casanoua ș i
pe site-ul www.casarusu.ro al Organizatorului.
10. CONTESTATII
10.1. Cererea scrisa a Participantilor la Concurs in vederea sesizarii Organizatorului sau CoOrganizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa la sediul
Organizatorului si/sau Co-Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la
desemnarea si validarea Castigatorilor.
10.2. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus, nu va fi luata in
considerare.
10.3. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii
eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.
10.4. După ce îș i vor exprima consimtamantul si vor lăsa datele de identificare si contact, persoanele
nemultumite îș i vor prezenta si sustine, cu dovezi aferente, punctual contestația.
10.5. Contestatia depusa in teremenul de mai sus va fi judecata de catre o Comisie desemnata de
Organizator si Co-Organizator, rezultatul deliberarii fiind trimis prin mail contestatorului si afisat
pe pagina de facebook a Co-Organizatorului.
10.6. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de
solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti
competente.
10.7. Nu vor fi luate în considerare contestațiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii
triviale şi/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Concursul.
11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI SI CO-ORGANIZATORULUI. LIMITAREA
RASPUNDERII.
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11.1. Nici Organizatorul si nici Co-Organizatorul nu vor fi raspunzatori pentru prejudiciile indiferent de natura acestor prejudicii- suferite de catre Castigatori din momentul predarii
premiilor si preluarii de catre Castigatori.
11.2. Imposibilitatea oricarui Castigator, din orice motive, de a intra in posesia oricarui
premiu din cadrul acestui Concurs sau de a utiliza oricare din premiile Concursului, pana
la termenele mentionate in prezentul Regulament, exonereaza Organizatorul si CoOrganizatorul de orice raspundere.
11.3. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile
adoptate de Organizator si Co-Organizator in privinta desemnarii si validarii Castigatorilor
premiilor, precum si faptul ca Organizatorul si Co-Organizatorul au dreptul de a descalifica
orice Participant care nu respecta Regulamentului Concursului.
11.4. Nici Organizatorul si nici Co-Organizatorul nu sunt responsabili nici in cazul in care
un Castigator nu poate beneficia de premii din cauza nerespectarii, de catre acesta, a
Regulamentului sau din cauza numelui si/sau prenumelui si/sau CI-ului transmise gresit.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre oricare
Participant Organizatorului si Co-Organizatorului nu atrage raspunderea acestora din urma,
acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a
acestora si considerate de catre Organizator si Co-Organizator drept reale, corecte si
complete, asa dupa cum prevede prezentul Regulament.
11.5. Ca atare Organizatorul si Co-Organizatorul nu au nici un fel de obligatie, fiind
exonerati de orice raspundere:
- pentru întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerilor de utilitati, in special cele
ale providerului de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se înscrie în
Concurs; sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic
intens, pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de
providerul de internet pentru care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfasurare
a Concursului;
- in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea
predarii in conditii normale a premiilor;
- pentru imposibilitatea, din orice motive, a Castigatorilor de a intra in posesia premiilor
castigate sau de a folosi premiile castigate pana la termenele mentionate in prezentul
Regulament;
- pentru defectiunile tenhice ale furnizorilor de servicii Internet si/sau defectiunea retelei
de socializare Facebook/Instagram, daca este cazul;
- pentru pierderea de catre oricare Participant a datelor de logare, blocarea contului de
Instagram/Facebook a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale
site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului, daca este cazul;
- pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tabletei/telefonului
de catre oricare Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de
sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al
computerului/tabletei/telefonului);
- pentru situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a
participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor
circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul si Co-Organizatorul il pot
in mod rezonabil exercita;
- pentru eventualele dispute si/sau litigii intre Participanti legate de drepturile asupra
conturilor de Instagram/Facebook, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a
acestora, daca este cazul;
- pentru situatiile în care oricare Câstigator îsi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite
de Facebook pe durata Programului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidata;
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- pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia
primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de
bani sau premii ca urmare a participarii la acest Concurs si care nu au fost transmise de catre
acestia conform prezentului Regulament. In acest sens, oricaror persoane care intentioneaza sa
participe la Concurs sau participa la Concurs, li se pune in vedere ca, in situatia castigarii
premiilor in cadrul acestui Concurs, informarea referitoare la castigarea premiilor se va face doar
in conditiile specificate in prezentul Regulament.
Aceste circumstante se pot datora:
- informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau
deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii
echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale
acestora folosite in derularea Concursului;
- dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet
si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau
nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului si/sau
Co-Organizatorului, fie in cazul Participantilor, cauzate de probleme tehnice si/sau de trafic
intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de
probleme;
- unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor
si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs;
- unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului si
premiile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de
acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora (precum deciziile adoptate de autoritatile
civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare).
11.6. Organizatorul si Co-Organizatorul nu realizeaza niciun fel de administrare a unei
promotii, in sensul termenilor si conditiilor Facebook/Instagram. Aceasta activitate este
administrata exclusiv prin actiunile Participantilor.
11.7. Aceasta activitate nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de catre sau in
asociere cu Facebook/Instagram.
12. FORTA MAJORA
12.1. In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial,
executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspundere
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
13.1. Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie
prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Concursului „Neatza in casa noua””, pe durata strict
necesara derularii acestuia. De asemenea, datele cu caracter personal ale Participantilor sunt
prelucrate de Organizator/Co-Organizator si in contextul indeplinirii obligatiilor legale in vigoare
si care sunt aplicabile, in special dispozitiile legale fiscale privind plata impozitului pentru venitul
din premii.
13.2. Co-Organizatorul, in calitate de operator de date cu caracter personal, furnizeaza
Organizatorului in calitate de imputernicit numele si numerele de telefon ale Castigatorilor. Oricare
dintre Participantii la Concurs, in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului GDPR
urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la
restrictionare, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii
Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr.
28-30, Sector 1, Bucuresti, CP 010336.
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13.3. Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si
autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.
13.4. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliul,
imaginea, numar de telefon, date aferente contului de Facebook/Instagram, dupa caz - si a datelor
de identificare primite de pe acel cont si alte informatii transmise pentru si in legatura cu
participarea in Concurs, conform Mecanismului de desfasurare a Concursului descris prin
prezentul Regulament. De asemenea, Organizatorul va putea prelucra si CNP-ul Castigatorilor in
scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata si
republicata, privitoare la virarea la bugetul de stat a impozitului cu retinere la sursa, aplicabil
veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.
13.5. In cazul in care un Participant va furniza date cu caracter personal cu privire la o alta
persoana, inainte de aceasta trebuie sa se asigure – si sa produca dovada - ca are dreptul sa divulge
Co-Organizatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, CoOrganizatorul le va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se
descrie in prezentul, cu respectarea Regulamentului GDPR. In special, oricare dintre Participanti
trebuie sa se asigure ca respectiva persoana fizica are cunostinta de toate aspectele tratate in
prezentul Regulament, inclusiv identitatea Organizatorului/Co-Organizatorului, modul in care
poate fi contactat, scopurile in care datele sunt colectate si divulgate datele cu caracter personal,
drepturile persoanei vizate prevazute mai sus.
13.6. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor Participantilor referitoare la
prelucrarea datelor cu caracter personal, Co-Organizatorul si Organizatorul pot fi contactati prin:
(i) Pentru Co-Organizator: transmiterea unui e-mail la adresa: dpo@antenagroup.ro
sau o notificare scrisă la adresa sediului social mentionata in Preambulul prezentului Regulament;
(ii) Pentru Organizator: transmiterea unui e-mail la adresa: dataprotection@mobilacasarusu.ro sau o
notificare scrisă la adresa sediului social mentionata in Preambulul prezentului Regulament.
13.7. Exista posibilitatea ca Participantilor sa li se solicite de Organiztor si/sau Co-Organizator sa isi
dovedeasca identitatea pentru conformarea cu obligatiile de securitate care le revin si de a
impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Organizatorul si/sau Co-Organizatorul va/vor lua in
considerare orice solicitari sau plangeri primite din partea persoanelor vizate si vor transmite
acestora un raspuns imediat ce va fi posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la primirea cererii.
13.8. Refuzul de a furniza datele sau de a furniza date neadevărate, inexacte sau incomplete nu
permite înscrierea ș i participarea la Concurs.
13.9. Nu se vor colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de Participanti (spre
exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau
convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, cu excepțile prevazute de
dispozitiile legale.
13.10. In situatia in care se impune, prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile va fi
întemeiată pe consimţământul anterior şi explicit al fiecarui Participant.
13.11. Temeiul juridic în baza caruia datele vor fi prelucrate il constituie consimtamantul fiecarei
persoane dat in mod expres, informat, liber consimtit si exprimat pentru includerea in procesul de
inscriere ca si Participant si al proceselor de selecție a Participantilor si desemnare si validare a
Castigatorilor, în considerarea scopului Concursului.
13.12. În ceea ce privesc comunicările legate de marketing, informațiile respective vor fi transmise
doar după ce a fost selectata această opțiune de a participa de catre oricare persoana, fiind oferita si
posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu se mai doreste să se mai
primeasca, comunicări legate de marketing.
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13.13. Ca regulă generală, în cazurile în care se retrage consimțământul, Organizatorul si CoOrganizatorul nu vor mai permite prelucrarea datelor cu caracter personal al respectivelor persoane
ș i vor lua măsurile corespunzătoare pentru ș tergerea oricăror înregistrări cu datele cu caracter
personal in acest caz.
13.14. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea
baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Organizatorul si CoOrganizatorul vor proceda în continuare la prelucrarea respectivă ș i vor informa persoanele
respective în acest sens.
13.15. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului
de dinaintea retragerii acestuia.
13.16. Nu se vor folosi datele cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să afecteze
sau să creeze profiluri ale persoanelor.
13.17. Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în
scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când este retras consimțământul.
13.18. Sub rezerva anumitor condiții legale, oricare persoana (Participant, Castigator) are
următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
✓ Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
✓ Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP).
✓ Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la acea persoana care
sunt detinute in acest context ;
✓ Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
✓ Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Organizator si/sau CoOrganizator a datelor cu caracter personal;
✓ Dreptul de a-si retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de
consimțământ;
✓ Dreptul la ș tergerea datelor cu caracter personal, în situaț iile în care s-a retras
consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară
legii;
✓ Dreptul la portabilitatea datelor ceea ce permite primirea unei copii a datelor prelucrate
primite de la respectiva persoana sau să fie transmise unei alte entități indicate de respectiva
persoana;
13.19. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către nicio țară străină sau entitate juridica
dintr-o tara straina.
13.20. În ceea ce priveș te accesul la datele cu caracter personal transmise numai personalul din
cadrul echipei Concursului al Co-Organizatorului, care se ocupa de Concurs, cat si cei din cadrul
echipei Organizatorului care coordoneaza si livreaza premiile au acces la datele cu caracter personal
transmise.
13.21. Datele care sunt colectate pot fi dezvăluite de asemenea către persoanele împuternicite, în
principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Organizatorului si/sau Co-Organizatorului, în
vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele
Organizatorului si/sau Co-Organizatorului ș i doar în conformitate cu instrucțiunile acestora.
13.22. Organizatorul si Co-Organizatorul vor păstra controlul asupra datelor cu caracter personal ș i
se vor asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice ș i organizaț ionale
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corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea ș i securitatea
datelor cu caracter personal.
13.23. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale ș i/sau organelor
de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru
exercitarea drepturilor Organizatorului si/sau Co-Organizatorului, inclusiv a condițiilor de
utilizare, sau pentru protejarea intereselor lor legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe
părți) în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
13.24. Datele cu caracter personal sunt pastrate pe serverele Organizatorului si/sau CoOrganizatorului, cat ș i pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor
părţi cloud – “cloud-based services”), care au obligatii contractuale de a oferi servicii de găzduire ș i
obligații privind securitatea organizațională ș i tehnică a datelor cu caracter personal.
Se folosesc măsuri tehnice ș i organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal
ș i să împiedice accesul neautorizat.
Fiecare persoana, Participant si/sau Castigator, este responsabila pentru păstrarea confidențialității
tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de acestia pentru a accesa părți ale
Website-urilor noastre, orice transmisie facandu-se pe propriul risc al persoanei care transmite
aceste date.
14. TEMEIUL LEGAL
14.1. Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata si republicata, H.G. nr. 333/2003 –
Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor
de piata, actualizata si republicata.
15. LITIGII
15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia Comisiei desemnate de
catre Co-Organizator este definitiva.
15.2. Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
15.3. Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participantii la Concurs sau intre CoOrganizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila in termen de maxim 30 de
zile de la aparitia acestora sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti din Bucuresti.
16. DISPOZITII DIVERSE
16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la
adresa Organizatorului si/sau Co-Organizatorului, acestia isi rezerva dreptul de a lua toate
masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor
vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Concurs.
16.2. Organizatorul si/sau Co-Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea
participarii la aceasta Concurs din cauza unor erori de software sau din cauza unor cauze care nu
depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.
Organizatorul si/sau Co-Organizatorul va/vor lua toate masurile necesare pentru desfasurarea
Concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru
eventualele nemultumiri, contestatii ale Participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului
legislativ in vigoare.
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