
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Tinero® 

“TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” 

12 iunie – 8 iulie 2020 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Campania “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” este organizată de Antibiotice S.A., (numită în 

continuare " Antibiotice S.A.” sau ”0rganizatorul"), cu sediul social în localitatea Iași, strada Valea 

Lupului, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/285/1991, CUI RO 1973096, cod 

IBAN RO 04 BACX 0000003010678000 deschis la Banca UNICREDIT Tiriac- sucursala Iași, reprezentată 

legal de ec. Ioan Nani în calitate de Director General. 

Campania se desfasoara prin intermediul ATELIER CELEBRO S.R.L. cu sediul social în Iasi, Str. Nicolae N. 

Tonitza nr.16, telefon 0744584107, înregistrată in Registrul Comerţului J22/551/23.03.2011, având 

contul nr. RO81WBAN2511000088500081 la Banca Intesa Sanpaolo Romania şi codul fiscal nr. RO 

28232426, prin reprezentantul legal Loredana Manea, Director Executiv, denumita in continuare 

„Imputernicit”. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare 

„Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania in orice moment al 

acesteia si/sau de a schimba regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod 

oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin întocmirea unui act adițional la 

prezentul Regulament Oficial. 

Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare. 

Organizatorul va fi disponibil pentru a raspunde la orice intrebari si mesaje primite referitoare la 

Campanie. 

Regulamentul este publicat la adresa www.tinero.ro  si poate fi consultat în mod gratuit. 

Organizatorul poate contacta Participantii prin intermediul profilelor lor de Instagram, cu care fiecare 

Participant s-a inregistrat in Campanie. 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Campania este organizată in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizată și se desfășoară în mediul online, pe site-ul www.tinero.ro. 

Perioadă Campanie: 12 iunie – 8 iulie 2020 până la ora 23:59, în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 
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SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in România, care 

se inscriu in campanie in decursul derularii acesteia si care respecta termenii si conditiile prezentului 

Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”). 

La campania “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” participă numai persoanele fizice.  

Dacă o persoană cu vârsta mai mică de 14 ani este declarată câştigătoare, premiul va fi ridicat de unul 

din părinţi sau de reprezentantul legal al copilului. Pentru participantii minori, regulamentul campaniei 

impune ca acestia sa facă dovada obținerii acordului unui parinte, tutore sau persoana responsabila 

legal a acestuia, la momentul și în situația în care vor fi desemnați câștigători. 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii 

Antibiotice S.A, ai Agentiei imputernicite si ai celorlaltor companii implicate in organizarea si derularea 

Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament Oficial. 

Persoanele participante la campanie se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. 

Daca in urma verificarilor, organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in Campanie de mai multe 

ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data. 

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în 

orice moment, dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Campania 

și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la Campanie ca o acceptare implicită a 

acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte. 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera 

respectiva participare validă. 

Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată de către Instagram® 

(www.instagram.com) / Facebook Inc. 

 

4. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

Pentru a participa în campania “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL participanţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Să aibă un cont valid de Instagram; 

2. Să dea follow paginii de Instagram@coolonia.tinero 

3. Să încarce pe profilul lor de Instagram un film scurt în care să arate tuturor ce e cool la ei în 

zonă, adăugând hastagul #tineroland, numele locului și județul în care se află. 

4. Participantul trebuie sa aiba profilul de Instagram public  



5. Participantul da tag contului de Instagram Tinero - @coolonia.tinero – care poate fi accesat la 

urmatoarea adresa: https://www.instagram.com/coolonia.tinero/  

6. O inscriere valida este o inscriere care respecta toate aceste conditii cumulat.    

Fiecare participant poate sa se inscrie in campanie o singura data.     

Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivului material, 

precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului 

transmis. Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate textele care nu respecta conditiile 

impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, 

pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare a 

dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale). 

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii 

la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei. De asemenea, participantii 

isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in 

spatiile dedicate Campaniei. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor, textelor 

si informatiilor postate sau introduse pe Instagram sau transmise altor membri.  

Fiecare utilizator poate sa recomande Campania pe Instagram catre prietenii de pe Instagram.     

Prin postarea filmului, Participantii la Campania “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” isi exprima 

acordul ca Organizatorul sa aleaga si sa posteze pe site-ul www.tinero.ro, acest film. Organizatorul va 

publica filmele, cu mentiunea ca acestea apartin Participantilor la Campania “TINEROLAND. BE COOL 

AFTER SCHOOL”.  Clipul video postat de participant va fi preluat doar după obținerea consimțământului 

acestuia, prin intermediul aplicației Shortstack - www.shortstack.com. 

Validarea inregistrarilor: 

Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile in Campanie trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod 

obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii: 

- inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei: 12.06.2020-8.07.2020, incepand cu 

12.06.2020 ora 10:00 si pana pe 8.07.2020, la ora 23:59. 

- pentru ca inscrierea in Campanie sa fie valida, participantii trebuie sa aiba un cont de Instagram si sa 

parcurga etapele mecanismului Campaniei. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

Premiul oferit in cadrul Campaniei constă în: 

Câștigătorul poate alege între un Iphone 11 sau o bicicletă în valoare de 4.500 lei (valoarea premiului 

include impozitul de 10% aferent veniturilor din premii). 

Castigatorului nu i se asigura alte cheltuieli, in afara celor mentionate in prezentul Regulament. Premiile 

sunt nominale si nu pot fi oferite altei persoane. 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 4.500 lei, inclusiv TVA si impozitul de 10% 

aferent veniturilor din premii. 



Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv 

nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentei Campanii. 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Va fi desemnat câștigător al Campaniei Instagram “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” concurentul 

care obține cele mai multe voturi la filmul participant în concurs. În vedere desemnării câștigătorului, 

Organizatorul/Împuternicitul va avea drept criteriu unic numărul de voturi obținut de participant în 

perioada desfășurării concursului. 

Rezultatul Campaniei va fi afișat pe data de 10 iulie 2020, pe site-ul www.tinero.ro. 

De asemenea, participantul câștigător va primi un mesaj de înștiințare, privat pe adresa de Instagram. 

Dacă persoana declarată câștigătoare nu confirmă (nu răspunde) în termen de maximum 3 zile 

calendaristice de la data afișării rezultatului Campaniei, premiul câștigat de persoanele în cauză se va 

redirecționa către persoana următoare din listă. 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 

Numele si prenumele castigatorului vor fi publicate pe 10.07.2020 ora 15:00, pe pagina de Instagram 

Tinero - @coolonia.tinero, printr-o postare dedicata de anunt castigatori, care va contine numele de 

utilizator al celui extras. Postarea va fi stearsa in termen de 14 zile de la validarea castigatorului. Prin 

inscrierea in Campanie, participantul isi exprima acordul ca numele de utilizator va fie afisat in cadrul 

postarii de anunt castigatori. 

In urma anuntului, acestia trebuie sa revendice premiul castigat prin trimiterea unui mesaj privat pe 

pagina de Instagram Tinero - @coolonia.tinero cu datele personale (nume, prenume, telefon si adresa 

de livrare). 

In cazul in care castigatorul nu trimite in termen de 3 zile calendaristice de la anuntarea castigatorului, 

premiul nu mai poate fi revendicat de catre acesta si se va contacta următoarea persoană din lista 

participanților ca număr de voturi. Acceptarea premiului nu este obligatorie. 

Dupa validarea castigatorilor, premiul va fi trimis prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator, 

la adresa indicata de catre castigator, in termen de maxim 30 zile de la data validarii acestora pe baza 

unui proces verbal de predare/primire. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premiul acelui participant care incearca 

obtinerea premiului prin frauda. 

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu 

respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. Organizatorul nu are nicio obligatie de 

plata sau de orice alta natura din momentul predarii premiului catre castigator. 

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in litigiile referitoare la dreptul de 

proprietate al castigatorului asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra 
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premiului nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul 

persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de 

catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora. 

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile 

stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand 

drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau 

plata respectivului castigator. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in 

Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in Campanie care, 

prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei. Organizatorul este indreptatit sa ia 

toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar 

putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

SECTIUNEA 10.  LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru: 

a) Imposibilitatea contactarii potentialului participant din motive independente de Organizator; 

b) Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator; 

c) Erorile in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea 

Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are 

niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la 

imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator; 

d) Cazurile in care participantul nu respecta conditiile de validare, detaliate in prezentul Regulament. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, 

transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, a functionarii echipamentelor de calcul ale 

acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea 

campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta 

functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de 

Internet si/sau functionarea defectuoasa  a e-mail-ului, fie  in  cazul  Organizatorului,  fie  in  cazul  

participantului,  cauzata  de  probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe 

pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste   circumstante   se   mai   pot   datora:   

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 campanie.  Aceste 

circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea 

si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, 

catastrofele naturale si alte evenimente similare). Participantii accepta  cu  titlu  definitiv  toate  deciziile  

adoptate  de  Organizator  in  privinta participantilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a 

altor schimbari legate de implementarea campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice 

participant care nu respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament 



incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Organizatorul va acorda premiile castigatorilor 

în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament. 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.  Informatiile cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 

persoanele inscrise in Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter 

personal sa intre in baza de date a Organizatorului si/sau a Agentiei imputernicite in vederea validarii, 

atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu 

exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Agentiei imputernicite si ai ANTIBIOTICE S.A. si a 

cazurilor in care acesta trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Numele si prenumele castigatorului si premiul acordat in cadrul Campaniei vor fi publicate conform 

obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor 

de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

Prin inscrierea in Campanie, toti Participantii sunt de acord cu pastrarea datelor lor personale de catre 

Organizator pe servere administrate de o terta parte. 

Toate datele personale ce urmeaza sa fie colectate de catre Organizator vor fi pastrate in conformitate 

cu legislatia in vigoare in materie. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE 

Împuternicitul organizatorului se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile 

constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 

alin (3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, 

în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua. 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in 

vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca 

obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului 

de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 



SECTIUNEA 14. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti competente din Romania. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Iași, strada Valea 

Lupului, nr. 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: diana.tanase@antibiotice.ro. 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de 

participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant pe 

www.tinero.ro sau printr-o solicitare scrisa catre Antibiotice SA la adresa postala: Iași, strada Valea 

Lupului, nr. 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: diana.tanase@antibiotice.ro. 

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei 

valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator. 

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 

603 din 31.08.2007.  
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ANEXA nr. 1 

la Regulamentul Oficial al Campaniei “TINEROLAND. BE COOL AFTER SCHOOL” (“Campania”) 

 

1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Date privind operatorul de date cu 

caracter personal si imputernicitii 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de 

catre: 

Antibiotice S.A., (numită în continuare " Antibiotice S.A.” sau ”0rganizatorul"), cu sediul social în 

localitatea Iași, strada Valea Lupului, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

J22/285/1991, CUI RO 1973096, cod IBAN RO 04 BACX 0000003010678000 deschis la Banca UNICREDIT 

Tiriac- sucursala Iași, reprezentată legal de ec. Ioan Nani în calitate de Director General, în calitate de 

Operator 

prin intermediul ATELIER CELEBRO S.R.L. cu sediul social în Iasi, Str. Nicolae N. Tonitza nr.16, telefon 

0744584107, înregistrată in Registrul Comerţului J22/551/23.03.2011, având contul nr. 

RO81WBAN2511000088500081 la Banca Intesa Sanpaolo Romania şi codul fiscal nr. RO 28232426, prin 

reprezentantul legal Loredana Manea, Director Executiv, denumita in continuarea „Imputernicit”. 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele 

vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Antibiotice SA la adresa postala: Iași, 

strada Valea Lupului, nr. 1, persoană de contact Dorin Nistor, dpo@antibiotice.ro, tel: 0232209106. 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti si va prelucra urmatoarele categorii de date 

cu caracter personal: 

 Nume si prenume (doar in cazul castigatorului) 

 Adresa de livrare (doar in cazul castigatorului); 

 Numar de telefon (doar in cazul castigatorului); 

 Adresa de e-mail (doar in cazul castigatorului); 

 Denumire cont Instagram; 

 Orice alte date cu caracter personal incluse în conținutul încărcat de participant. 

 

  3. Scopul prelucrării 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin 

intermediul ATELIER CELEBRO SRL., in calitate de Imputernicit. 



Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul promovării produsului Tinero, fabricat și 

comercializat de către societatea Antibiotice SA. 

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de 

catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. 

4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campanie de catre Operator vor fi dezvaluite 

Imputernicitului Operatorului, ATELIER CELEBRO SRL, precum si autoritatilor, astfel incat Operatorul sa 

se conformeze cu obligatiile prevazute de legislatia in vigoare. 

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de 

la finalizarea Campaniei. 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in 

materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a 

avut loc plata impozitului din premii. Daca acesta prevedere nu este aplicabila, datele cu caracter 

personal ale castigatorilor vor fi stocate timp de 60 de zile de la finalizarea Campaniei. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste 

date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. 

6. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe 

durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

 dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca 

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de      

retragerea acestuia; 

 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

 dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

 dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; 

 dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

 dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

 dreptul la portabilitate a datelor; 

 dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si 

adresata Operatorului la adresa postala: Iași, strada Valea Lupului, nr. 1 sau prin transmiterea acesteia la 

adresa de e-mail: dpo@antibiotice.ro, telefon 0232209106. 



7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor: 

Operatorul/ Împuternicitul va asigura măsuri de protecție suplimentare în cazul în care primește date cu 

caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. Datele participanților înscriși în 

concurs vor face obiectul prelucrării doar în momentul desemnării câștigătorilor. 

În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu 

caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul/Împuternicitul va 

șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obligap sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 

unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la 

Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului 

adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, 

modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, 

stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter 

personal catre Operator/Imputernicit, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de 

date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si 

validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii 

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea 

datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice 

astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la 

cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 


