Termeni de concurs
1. Introducere
Acești Termeni de concurs („Termenii”) se aplică oricărui concurs desfășurat pe
platforma https://saferkidsonline.eset.com/ro („site-ul web”).
Un nou concurs („Concurs”) va avea loc în fiecare lună calendaristică și va începe în
prima zi a fiecărei luni și se va încheia în ultima zi a lunii respective, la 23:59 („Ziua
finală”).
Fiecare Concurs poate fi supus unor detalii specifice și, dacă este cazul, a unor condiții
suplimentare („Termeni adiționali”), așa cum sunt stipulate pe site-ul web.
Prin înscrierea și participarea la Concurs, se consideră că ați acceptat acești Termeni,
care pot fi supuși unor modificări ulterioare. Toate actualizările vor fi afișate pe site-ul
web.
2. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului/concursurilor este S.C. Axel Soft IT Group („Organizator”).
3. Obiectivul concursului
Obiectivul Concursului este de a contribui la educarea copiilor într-un mod captivant
despre cele mai importante amenințări cibernetice pe care le pot întâlni atunci când
folosesc internetul.
4. Condiții de participare
Concursul este deschis pentru copiii cu vârste între 5-17 ani, cu domiciliul în România,
și doar în cazul în care aceștia sunt reprezentați exclusiv de către un părinte sau tutore
legal care acceptă Termenii și se conformează acestora, prin prezentarea datelor
solicitate în secțiunea („Participant”).
Părinții sau tutorii legali ai Participantului nu pot avea relații de muncă pe durata
concursului cu Organizatorul, entitățile sale organizatorice sau oricare dintre companiile
afiliate Organizatorului.
Pentru a intra în concurs, Participanții trebuie să răspundă la întrebările din chestionarul
publicat pe site-ul web, fiindu-le solicitată și adresa de e-mail. Înscrierile vor fi
considerate incomplete și astfel descalificate dacă Participantul nu furnizează toate
informațiile solicitate.
Înscrierile trebuie să fie furnizate până la ora 23:59 a zilei finale. Orice înscriere care are
loc mai târziu decât ora specificată nu va fi luată în considerare. Numărul de înscrieri nu
este limitat.
5. Câștigători și Premii

Desemnarea câștigătorilor va avea loc în termen de trei zile după ziua finală.
Câștigătorul va fi selectat pe baza unei trageri la sorți dintre toți Participanții care au
răspuns corect la quiz („Câștigătorul“).
Câștigătorul va fi notificat prin e-mail în termen de 30 de zile de la data finală a
concursului la adresa pe care a folosit-o pentru înscrierea în concurs. Dacă acesta nu
răspunde la notificare în termen de cinci (5) zile lucrătoare, va fi ales un alt Câștigător.
Livrarea va fi planificată de Organizator după primirea unui răspuns din partea
Câștigătorului. Livrarea poate dura până la 30 de zile.
Există un singur premiu pentru fiecare concurs.
Premiul va fi un gadget în valoare de 100 € .
Nu se admite nicio încasare în bani sau alte premii decât cele anunțate de Organizator.
Premiul este netransmisibil. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu un
alt premiu de o valoare similară în cazul în care premiul inițial anunțat nu este disponibil.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu da niciun premiu dacă nu pot fi contactați
Câștigătorii. Toate cheltuielile legate de premii - incluzând taxele locale - sunt suportate
de Câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor
fiscale ale Câștigătorului.
6. Protecția datelor cu caracter personal
Concurentul este de acord că datele sale personale vor fi prelucrate în conformitate cu
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, și de
abrogare a directivei 95/46 / CE („ GDPR“), exclusiv pentru scopul acestui concurs, cum
ar fi:
- trimiterea de newslettere
- furnizarea de licențe de tip trial
- furnizarea quiz-ului și livrarea premiului către Câștigător
Informațiile personale ale Participanților nu vor fi puse la dispoziția unor terțe părți.
Datele cu caracter personal ale participanților vor fi păstrate numai pe durata necesară
evaluării concursului ca o cerință contractuală. Datele personale ale câștigătorilor pot fi
stocate pentru o perioadă mai lungă, însă perioada de stocare a acestora nu va depăși
timpul prevăzut de legislația fiscală aplicabilă.
Există puține baze legale pentru prelucrarea datelor pe care le utilizăm conform cadrului
legislativ GDPR. Activitățile noastre sunt acoperite în principal de:
- o bază legală de necesități contractuale ce se aplică atunci când vine vorba de
Termeni și condiții
- conformitatea cu obligațiile legale, ca, de exemplu, cele care prevăd cerințe pentru
comunicații electronice sau legi fiscale.
Participantul ia la cunoștință că rezultatele concursului vor fi publicate de către furnizor
pe site-ul său și/sau conturile de social media, inclusiv numele și prenumele, rezultatele
Concursului cu fotografii/clipuri video de la festivitatea de premiere. În cazul acceptării

premiului, Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza numele și imaginea
Câștigătorului în scopuri de publicitate și comerț fără alte compensații, cu excepția
cazului în care acest lucru este interzis prin lege.
Utilizarea cookie-urilor este limitată la cele care sunt necesare pentru funcționarea siteului web. Orice alte cookie-uri sunt supuse acordului utilizatorului.
În calitate de persoană vizată, Participantul are următoarele drepturi: (a) dreptul de
acces la datele cu caracter personal de la Organizator în calitate de operator de date,
(b) dreptul de a rectifica datele incorecte (precum și dreptul de a actualiza date
incomplete) (c) dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (d) limitarea prelucrării
datelor și dreptul la opoziție în fața prelucrării, precum și (e) dreptul la portabilitate; și (f)
dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
Participantul poate contacta ofițerul pentru protecția datelor la adresa email:
gdpr@eset.ro
si în cazul în care nu sunt multumiți de soluția oferită pot contacta Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
anspdcp@dataprotection.ro.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România
Telefon: +40318059211
Website: http://www.dataprotection.ro/

7. Dispoziții finale
Organizatorul nu este responsabil pentru conduita participantului care se opune acestor
termeni. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude și de a nu premia un participant
care nu îndeplinește termenii Concursului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Concursul în orice moment, în cazul
unor circumstanțe dincolo de controlul Organizatorului.
Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru înscrieri întrerupte de o conexiune
slabă la internet sau alte erori tehnice.
Numele Câștigătorului poate fi puse la dispoziție, la cerere.
8. Contact
În cazul în care Participanții au nevoie de informații suplimentare, aceștia pot contacta
Organizatorul la adresa de email marketing@axelsoft.ro sau prin poștă la adresa Str.
Cireșului, 2, București, Sector 2, Bucuresti, 24104, București 030167.

