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prezentului inscris

CONCURSULUI,,Fuga din Asiguropolis "
DURATA CAMPANIE, 20.06.2018 - 17.07.2018

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania ,,Fuga din Asiguropolis ,, (denumita in cele ce urmeaza ,,Campanie") este organizata
de IINSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, cu
sediul in Bucuresti Bd. Libertatii nr. 1281.113 Sc. 3 Ap. 68 sector 4, cod fiscal6347867, cont
bancar nr.RO368RD8441SVl7580174410, deschis la banca BRD - Groupe Societe Generale,
Sucursala Decebal, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria
Sector 3 cu nr. 51112.07 .1994, reprezentata de Dna Sorana Mantho - Director General,

ART.2 INITIATORUL CAMPANIEI
2.1 Digital Star Marketing, cu sediul in in Strada Luminei, nr. 8, et 1, sector 2, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comerfului sub ff. J40135912010, Cod Unic de Inregistrare
RO26390950, numar de operator de date cu caracter personal 17604 reprezentat de Laurentiu
Dumitrescu, in calitate de Director General.

ART. 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1 Campania,,Fuga din Asiguropolis,, se va desfasura in perioada 20.06.2018 - 17.07.2018 pe
site-ul www. asiguropedia.rolfu ga-din-asiguropolis
3.2.In situatia in care Organizatod decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest
fapt va fi adus la cunostinta publica.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Are dreptul sa participe in campanie orice persoana frzica, cu varsta peste 18 ani detinatoare
a unui permis de conducere auto valabil, cu domiciliul sau resedinta in Romania, si care a a
raspuns corect la intrebarile de legislatie rutiera de pe site-ul www.asiguropedia.rolfuga-din-
asiguropolis si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2. La aceasta campanie nu pot participa: Angajatii Organizatorului IINSAR (denumita in
pr ezent si,, Organizatorul").
Angaj atii Initiatorului Digital Star Marketing,
Sotul/sotia rudele si afinii de gradul I si II ai angajatllor Digital Star Marketing SRL si ai
TINSAR
4.3 Pafüciparea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a
prevederilor prezentului Regulament.

ART. 5. MECANISM DE PARTICIPARE
Campania are urmatorul mecanism de participare:
5.1 Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului.4 de mai

SUS.

5.2 Pentru participarca la concurs participantul trebuie:
- S a acceseaze j ocul in site-ul www. asiguropedia. rolfu ga-din- asiguropolis.
- Pentru a accesa jocul, utilizatorii se autentifica cu contul de Facebook sau prin formularul de

inregistrare: (nume & prenume).



- Pe parcursul jocului trebuie sa raspunda la 1 5 intrebari de circulatie.
Punctajul se acorda astfel - un raspurls corect inseamna l0 puncte, un raspuns gresit insearnna (-
3) puncte. Raspunsurile gresite se depuncteaza.
Pentru a in intra in procedura extragerii din tombola, participantii au nevoie de un punctaj cle

minimum 90 de puncte.
La finalul jocului utilizatorii trebuie sa-si lase datele personale pentru a putea f,r contactati in
caztl in care vor fi extrasi castigatori.
Datele personale care se furnizeaza sunt : Adresa e-mail, Nuntar de teleþn Acordul penlnt
Regulament si Consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale
Un utilizator se poate juca de cate ori doreste, dar in concurs va avea o singura sansa de castig,
cu conditia sa fi obtinut cel putin o data punctajul minim de 90 de puncte.
Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru infomatiile pe care le transmit.

ART. 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1. In cadrul concursului se vor oferi 6 premii constand in:
- 3 tichete de vacanta- Voucher vacanta destinatii in Romania in valoare de 1000 lei (net) In

baza voucherului se beneficieaza de cazare cu mic dejun in unitatile turistice de cazare de pe

teritoriul tarii, in limita sumei de 1000 lei. In cazulin care valoarea sejurul ales depaseste suma
alocata, castigatorii isi isi vor achita singuri diferenta.
Valabilitatea voucherului este 15 septembrie 2018.
Castigatorul trebuie sa confacteze agentia Travelart (tel: 0211230.96.44 / e-mail:
ofïrce@travelart.ro ) pentru disponibilitate, rezervari si detalii.

- 3 kituri de vacanta, constand intr-o Saltea / sezlong gonflabil Lazy Sofa. Valoarea individuala
a unei saltele este de 130 lei (TVA inclus)

Valoare totala premii: 3660 lei (TVA inclus)
6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile
premiilor castigate. Un participant poate castiga LrN SINGUR PREMIU.
6.4 Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul Asiguropedia, dupa ce vor fi validati. Procesul de
extragere si validare este cel detaliat mai jos.

ART. 7. EXTRAGEREA SI VALIDARE CASTIGATORILOR
7.1. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti, in cadrul tragerii la sorti vor fi extrase si 10

rezerve.
7.2. Tragerea la sorti va ft realizata folosind un mecanism automat de tragere la softi

(random.org). Participantii care vor fi desemnati castigatori in urma tragerii la sorti vor fi
anuntati pe site-ul Asiguropedia.ro
7.3. Extragerea castigatorilor se va face la data de 18 iulie 2018 si se vor lua in calcul toate
inscrierile ce respecta prezentul Regulament.
Informatiile de identificare vor trebui trimise catre Organizator in termen de 24 de ore de la data
anuntarii castigatorilor.
In situatia irr oarc castigatorii rru furrrizeaza ú.aLele rÌecesal'e in tennen de 24 de ote, acestia isi vor
pierde dreptul asupra premiului, iar Organizatorul va recurge la rezewe. Procesul de validare
pentru Íezerve este identic cu cel de validare al castigatorilor.
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darect castigurilor. Publicarea castigatorilor
Organizaf.orul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Parlicipant desemnat

nu poate fi contactat, si va fi invalidat, dincauza faptului ca
de teleþn trimis este incorect/ incomplet/ nealocat,.

de e-mqil trimisa este incorecta/ incompleta/ nu e valabila.
, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara

linirea tuturor urmatoarelor conditii:
(I) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Concurs se rcalizeaza conform articolelor de mai sus, indeplinind toti pasii
precizati.
Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizafodui informatiile solicitate
in legatura cu participarea sa la concurs.
7 .5.2. Validarea, respectiv invalidarea, se va face dupa criteriile mentionate mai sus.
7 .5.3. rn caz de invalidare, premiile vor ramane in posesia organizatorului.
7.5.4.ln cazul existentei unor modihcari in lista castigatorilor, intervenite in urma procesului de
validare, anuntarea listei castigatorilor finali se va realiza prin publicarea acestora pe site-ul
Asiguropedia.ro
Organizatorul isi rezeÍva dreptul de a nu mai oferi premiul in cazul in care castigatorii de drept
nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.
Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale fumizate Organizatodui nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact fumizate de participanti fiind in
responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Participant desemnat castigator nu ridica premiul expediat in conditiile mai sus mentionate.

ART. 8 DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
8.1. Castigatorii vor primi premiul numai dupa validare.
8.2.Intrarea in posesie a premiului se va face dupa validarea castigatorului. Ridicarea premiului
se poate face doar inbaza actului de identitate.
8.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii premiului, nu vor fì luate in
considerare de catre Or ganizator/Client.
8.4. Organizatorul nu va f,r responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia
premiului dorit.

ART. 9 RESPONSABILITATE
9.1 Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care
indeplineste conditiile impuse de Regulament.
9.2 Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea pentru cazurile in care, din motive
diverse, neimputabile Organizatorului si fara nicio legatura cu acesta, cei care doresc nu pot
participa la concurs. De asemenea, Organizatorul acestui Concurs nu îsi asuma raspunderea
pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la acest Concurs.
9.3 Organizatorul Concursului va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la
Concurs, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului regulament oficial.
9.4 Organizatorul si celelalte entitati implicate în Concurs nu îsi asuma raspunderea si nu vor
putea fi implicatc sub nicio forma în disputele referitoare la dleptul tle proprietate asupra
premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta
princrpiul confbrm caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta
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prevederile acestui regulamenl oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator,
Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
9.5 Organizatorul de obliga sa trimita in termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea
castigatorilor premiile insotite de un dublu proces verbal, unul pentru Organizafor si unul pentru
castigator.
9.6 Din momentul in care castigatorul intra in posesia premiului, Organizatorul este eliberat de
orice obligatie fata de acesta.

9.7 In cazul in care Organizatonl constata, ulterior inmanarii premiului, ca participantii
câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul regulament oficial, fara ca
Organizatorul sa fii avut posibilitatearezonabila de a cunoaste aceasta situatie anterior inmanarii
premiului, Organizatorul îsi rezetva dreptul de a-i invalida si de a reintra în posesia plemiului
deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de
Organizator în legatura cu inmanarea premiului, daca este cazrtl. In aceste circumstante,
Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune - interese pentlu
prejudiciu.
9.8 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestui
Concurs.
9.9 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare încaz de tentativa de frauda, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
9.10 In canúin care sunt identihcate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea
de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe
baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a ren¿,ltatelor Concursului va avea ca
r eztitaf eliminare a respectivului P articip ant din C oncurs.

ART.IO TAXE
10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile
acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura în legatura cu premiul sau cu intrarea in
posesie a acestora f,rind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.
I0.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii
financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu
exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Codul Fiscal in vigoare, pentru
veniturile în bani obtinute din campanii, impozit pe care Organizatod se obliga sa-l calculeze,
retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

ART. 11 LITIGII
10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fr posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.

ART. 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI
1 1.1 Participarea la acest Concurs implicä obligativitatea respectärii prevederilor prezentului
Regulament. Regulamentul de participare va h afiçat pe site-ul Asiguropedia.ro pe toatà durata
concursului. Prin inscrierea la concurs, participanfii au luat la cunoçtinfä de confinutul
prezentului Regulament çi isi exprima acordul expres cu privire la prevederile acestuia.
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INCETAREA CONCURSULUI

2 Concurs poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de for!á
confom legisla{iei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatü Organizatorului, din

e independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs. Forta majora inseamna orice
extetn care nu poate fi prevazut, absolut invincibil si inevitabl a carui aparitie il pune

pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.14. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
13.1 Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament.
De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale sa intre inbaza de date a de SC Digital Star
Marketing SRL , imputernicit ca Initiator, in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor,
inregistrarea si validarea castigatorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la
consumatori.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia
imputernicitilor sai.
Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de
resedinta sa fie facute publice.
Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale
Participantilor la Concurs si sa leutilizeze conform legislatiei in vigoare.
Initiatorul, imputernicit de Organizafor, are acces la datele cu caracter personal ale Participantilor
la Concurs.
Atat Organizatorul cat si Imputernicitul - sunt obligati ca in termen de 30 de ztle de la f,rnalizarea
concursului sa stearga datele Participantilor.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR, privind protectia
datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia
pe o durata de 30 de zile.

ART. 15. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
l4.l Organizatorul îçi rezervä dreptul de a modifica prezentul Regulament si de a face publice
respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare pe site-ul Asiguropedia.ro
Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este
obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul
regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia,
dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
Orice modificare adusa prezentului regulament va face obiectul unui act aditional. Nicio
modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul
modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv
prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va h supusa procedurii de autentificare de catre un
notar public si va face pafe integranta din Regulament. Modihcarile produc efecte in termen de
o zt de la data autentificarii actului aditional. Prezentul regulament, precum si eventualele acte
aditionale vor lt disponibile in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe toata durata
desfasurarii campaniei la asiguropedia.ro.

ART. 16. _ ALTE CLAAZE
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Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor t
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de

maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Otganizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe
impl i c a or ganizar e a s i de sfasurarea Concursului.
UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania
I 1.06.2018

Procesat si autentificat de Societate Profesíonald Notarialã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost
eliberate pärJilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A
prin reprezentant

DINICU ELENA-LILIANA
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