Regulamentul Concursului „Philips înscrieri în clasa A”
Art. 1. Organizatorii
Organizatorul Concursului „Philips înscrieri în clasa A” – denumit în cele ce urmează
„Concursul” este: RINGIER ROMANIA SRL cu sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu,
nr. 6, corp B, et. 1, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului al
Municipiului București sub nr J40/17894/1993, având codul unic de înregistrare nr.
4658697, editor al site-ului www.libertatea.ro.
Art. 2. Participanții
Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, cu vârsta
de cel putin 18 ani, împliniți până la data începerii Concursului și care respectă
prevederile prezentului Regulament Oficial. Participarea la aceast Concurs implică
cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament
Oficial.
Nu pot participa la acest Concurs angajații Societății organizatoare, membrii
familiilor acestora – a rudelor de gradul unu ale acestora și a oricărei alte persoane
implicată profesional în organizarea și derularea Concursului.
Art. 3. Condițiile și mecanismul participării la Concursul „Philips înscrieri în clasa A”
Participantul la Concurs trebuie să se inscrie pe site-ul http://www.libertatea.ro în
secțiunea philips.libertatea.ro și să completeze un quiz cu patru întrebări, cu privire
la caracteristicile noilor aspiratoare Philips din Clasa A și a noilor etichete energetice.
Fiecare întrebare are câte trei variante de răspuns. Mai multe variante de răspuns
pot fi corecte.
După ce a răspuns la toate întrebările, în funcție de variantele selectate,
participantul va primi și rezultatele, constând într-un punctaj corespunzător și un
mesaj însoțitor.
Ulterior, pentru a fi declarat înscris în concurs, participantul trebuie să completeze
într-un formular de înscriere datele personale.
Câștigătorii consursului vor fi desemnați prin tragere la sorți.
La tragerea la sorți vor participa toți cei înscriși în concurs, indiferent dacă au
răspuns corect sau nu la întrebări, și indiferent de punctajul obținut.
Art. 4 Premiile acordate la Concursul „Philips înscrieri în clasa A”
Se vor oferi două premii, constând în două aspiratoare de tip Performer Expert
Aspirator cu sac cu următoarele caracteristici: clasă de eficienţă energetică A,
Tehnologie AirflowMax, Cap aspTriActiveMax, Antialergic.
Art. 5 Perioada de desfășurare și anunțarea câștigătorilor
Concursul se va desfășura în perioada 27 noiembrie - 26 decembrie 2014.

Anunțarea câștigătorilor se va face la pe data de 10 ianuarie 2015 pe secțiunea
dedicată de pe site-ul www.libertatea.ro.
Toti câștigătorii sunt obligați să contacteze departamentul de marketing al ringier la
adresa concursuri@ringier.ro în maxim 30 de zile de la afișarea acestora, pentru a
revendica premiul prin: menționarea premiului, numelui, prenumelui și a numărului
de telefon. Numele si prenumele trebuie să coincidă cu cele completate pe site, în
momentul completării formularului de înscriere. Premiul va fi înmânat numai în baza
buletinului de identitate/cardului de identitate.
În cazul în care unii dintre câștigatorii premiilor nu și-au revendicat premiul în
perioada transmisă prin mesaje, aceștia vor pierde orice drept asupra premiului
câștigat. Premiile nerevendicate la timp nu vor fi reportate și rămân ân posesia
Organizatorului.
Organizatorul campaniei nu își asumă răspunderea pentru numerele de telefon,
adresele sau datele de contact invalide înscrise în campanie.
Art. 6 Prelucrarea datelor personale
Participarea la acest Concurs prezumă cunoașterea regulamentului și acordul
participantului pentru clauzele acestuia.
Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu
legea 677/2001.
Prin înscrierea in Concurs, participanții declară că sunt de acord cu regulamentul
Concursului și că datele lor pot să fie prelucrate, să intre în baza de date RINGIER
ROMANIA SRL.
Scopurile constituirii acesteia este organizarea prezentului Concurs.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei
RINGIER ROMANIA SRL, scriind pe adresa: Dimitrie Pompeiu, Sector 2, București,
020337.
La cererea participanților, adresată în scris la adresa de mai sus, RINGIER ROMANIA
SRL se obligă:





să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale;
să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în
mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii
nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulație a acestor date;
să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

La prima comunicare scrisă către aceste persoane li se vor aduce la cunoștință toate
drepturile prevăzute de Legea 677/2001.
S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.

