REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI „Şcoala Siguranţei Tedi”
13.01.2020 – 31.05.2020
ART. 1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul concursului „Şcoala Siguranţei Tedi” (“Programul”) este compania
MASPEX ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare “Organizator”), persoana juridica
romana, cu sediul social in orasul Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38-40, jud.
Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1275/2005, avand codul unic
de inregistrare 3451510 si numar de operator de date cu caracter personal 972.
ART. 2. PARTICIPANŢI
2.1. La acest concurs pot participa numai persoanele care au calitatea de invatatori la
clasa I si care s-au inscris in programul “Scoala Sigurantei Tedi”, desfasurat in anul
scolar 2019-2020.
2.2. La concurs nu pot participa angajaţii companiei Maspex Romania S.R.L., precum
nici sotii/sotiile acestora si rudele lor de gradul I.
ART. 3. PERIOADA DE DESFASURARE A PROMOTIEI
3.1. Concursul va incepe la data de 13 ianuarie 2020 si va dura pana la data de 31 mai
2020.
ART. 4. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI
4.1. Concursul „Şcoala Siguranţei Tedi” este organizat si se desfasoara pe intreg
teritoriul Romaniei.
ART. 5. PROCEDURA PROMOŢIEI
5.1.1. Pentru a participa la acest concurs, invatatorii claselor I inscrise in program, care
indeplinesc conditiile enumerate la art. 2.1. trebuie sa transmita fotografii si rapoarte de
activitate privind desfasurarea activitatilor educative impreuna cu elevii in cadrul
programului „Scoala Sigurantei Tedi” („materiale concurs”).
Fotografiile se vor transmite direct pe site-ul www.scoalatedi.ro http://www.scoalatedi.ro/pentru-invatatori/adauga-poza.html.
Rapoartele se vor transmite pe e-mail contact@scoalatedi.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si anula orice inscriere/participare la
Concurs care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial sau pe care acesta
nu le considera potrivite.
5.1.2. Pentru a participa la acest concurs, fiecare participant (invatator) trebuie sa obtina
acordul parintilor pentru participarea in concurs si utilizarea imaginilor pe site-ul
www.scoalasigurantei.ro, documentul poate fi descarcat de pe site-ul
www.scoalasigurantei.ro sectiunea Concurs – Regulament.
5.2. Castigatorii vor fi desemnati in functie aprecierea juriului, dupa criteriile de
jurizare:
▪ Originalitatea activitatilor;
▪ Frecventa transmiterii rapoartelor;
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▪ Nivelul de detaliere in raport al activitatilor desfasurate;
▪ Relevanta materialelor transmise;
▪ Respectarea cerintelor de concurs.
5.3. In cazul scolilor care au inscris in programul Scoala Sigurantei Tedi mai multe clase
I, fiecare învăţător înscris în program poate participa individual la concurs şi poate
trimite materialele educative (poze/rapoarte). Poate fi declarat câştigător doar învăţătorul
care a transmis materialele educative, jurizarea facandu-se individual in functie de
activitatea fiecarei clase in parte.
ART. 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
6.1. In cadrul Concursului vor fi acordate 5 (cinci) premii. Fiecare premiu consta intr-o
Tableta Huawei MediaPad T3 si va fi acordat in fiecare luna pe toata perioada
concursului, conform art. 7.1.3.
6.2. Valoarea comerciala a unui premiu este de 437.97 lei (fara TVA). Valoarea
comerciala totala a premiilor este de 2189.87 lei (fara TVA).
6.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda
contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiul
castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire
a premiului; premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
ART 7. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A PREMIULUI CONCURSULUI
7.1. Atribuirea premiului
7.1.1. Castigatorii premiilor Concursului vor fi desemnati in functie de aprecierea
juriului.
Juriul va avea urmatoarea componenta:
1. Ioana Visean, Departament PR;
2. Simona Iorgoiu, Departament PR;
3. Aurelia Dumitrescu, Departament Juridic.
7.1.2. Criterii de jurizare:
▪ Originalitate;
▪ Frecventa transmiterii rapoartelor;
▪ Nivelul de detaliere, in raport, al activitatilor desfasurate;
▪ Relevanta materialelor transmise;
▪ Respectarea cerintelor de concurs.
7.1.3. Premiile mentionate la art. 6.1 vor fi desemnate in functie de aprecierea juriului,
jurizarea avand in loc in urmatoarele zile:
➢ 11 februarie 2020 – vor fi jurizate materialele de concurs transmise de
participanti in luna ianuarie 2020;
➢ 11 martie 2020 – vor fi jurizate materialele de concurs transmise de participanti
in luna februarie 2020;
➢ 3 aprilie 2020 – vor fi jurizate materialele de concurs transmise de participanti in
luna martie 2020;
➢ 11 mai 2020 – vor fi jurizate materialele de concurs transmise de participanti in
luna aprilie 2020.
➢ 3 iunie 2020 - vor fi jurizate materialele de concurs transmise de participanti in
luna mai 2020.
7.2. Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate. In
acest sens, numele castigatorilor si premiile acordate vor fi publicate de catre
Organizator pe pagina http://www.scoalatedi.ro/.
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7.3. Un participant poate fi declarat castigator o singura data in cadrul Concursului,
indiferent de numarul de poze transmise.
ART 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA CASTIGATORULUI SI
PRIMIREA PREMIULUI
8.1. Pentru validarea castigatorilor premiilor Concursului, acestora li se va solicita
acordul expres si neechivoc pentru introducerea si prelucrarea datelor personale in baza
de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si, in mod distinct, pentru
realizarea de activitati ulterioare de marketing direct. Dupa terminarea acestui mesaj,
daca sunt de acord, castigatorii vor comunica urmatoarele date personale: nume,
prenume, domiciliul, numarul de telefon, varsta.
8.2. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale
comunicate sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de
Organizator prin agentii desemnati de acesta, potentialul castigator poate refuza sa isi
dea acordul pentru activitati de marketing direct ulterior. In aceasta situatie potentialul
castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale
personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea
castigatorului Concursului nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor
personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.3. Premiile prevazute la Art. 6.1. pot fi revendicate de catre castigatori in termen de
maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data la care castigatorii au fost anuntati
pe pagina http://www.scoalatedi.ro/ de catre Organizator.
8.4. In situatia in care premiile nu au fost revendicate de catre castigatori in termenul
mentionat mai sus sau castigatorii nu au putut fi contactati in termen de 30 de zile
calendaristice de la desemnare, premiile vor fi anulate si vor ramane la dispozitia
Organizatorului.
8.5. Premiile Concursului vor fi livrate castigatorilor prin agentii de vanzari ai
Organizatorului sau curier (prin grija si pe costul Organizatorului), la adresa scolii in
care isi desfasoara activitatea castigatorul, intr-un termen de 30 zile de la comunicarea
catre acesta a datelor sale. In situatia in care Organizatorul nu reuseste sa il gaseasca pe
castigator la adresa comunicata in intervalul de 30 zile, premiul se va anula si va ramane
la dispozitia Organizatorului.
8.6. In ziua intrarii efective in posesie a premiului, se va incheia un proces verbal de
primire, semnat de castigator, care va fi completat cu datele de identificare complete
(nume, prenume, adresa de e-mail si semnatura) ale castigatorului.
8.7. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate doar pe teritoriul
Romaniei, prin grija Organizatorului, la domicilul declarat, intr-un termen de 30
(treizeci) de zile de la validare.
8.8. Validarea premiului acordat in cadrul prezentei campanii se va face de catre o
comisie de validare formata din:
1. Ioana Visean, Departament PR.
2. Simona Iorgoiu, Departament PR.
3. Aurelia Dumitrescu, Departament Juridic.
ART 9. RESPONSABILITATE
9.1. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord
si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand
raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la
Concurs sau cu cei desemnati castigatori, in afara obligatiilor asumate in cuprinsul
prezentului Regulament.
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9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la
internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului
nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de
internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic
intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
ART 10. DREPTUL DE PARTICIPARE
10.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu
domiciliul/resedinta in Romania, care se inscriu in Concurs in conditiile prezentului
Regulament, cu exceptia angajatilor societatii Maspex Romania S.R.L. (Organizatorul),
ai agentiilor de publicitate implicate in acest concurs, precum si a membrilor familiilor
tuturor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
ART 11. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
11.1. Prezentul Concurs poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Concursul.
ART 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se
vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
ART 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE
13.1. Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor
Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la
includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la
acest concurs, validarii castigatorilor, atribuirii premiului Concursului si pentru a fi
folosit in activitati de marketing ulterioare.
13.2. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre: Maspex Romania S.R.L. in calitate de operator. Toate solicitarile cu
privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Maspex Romania
SRL, str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, RO 3451510,
J29/1275/2005,Tel.:0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366, e-mail:
privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.
13.3. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de
date cu caracter personal:
(i)
nume, prenume;
(ii)
numar de telefon;
(iii) varsta;
(iv) adresa de e-mail;
(v)
adresa pentru expedierea premiului.

13.4. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Concursului vor fi prelucrate de catre
Operator in vederea:
i)
organizarea si desfasurarea concursului;
ii)
desemnarea si validarea castigatorilor;
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iii)
atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.
13.5. Temeiul juridic al prelucrarii
Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Concursului precum si in vederea
indeplinirii obligatiilor fiscale.
13.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate conform prevederilor legale.
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.
13.7. Anuntarea castigatorului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs
constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public
potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara
nici un fel de plata aferenta. Castigatorul va semna, la solicitarea Organizatorului, si o
declaratie scrisa in acest sens.
13.8. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura
participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:
(i)
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;
(ii)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale
prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
13.9. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu
prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa
faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata
Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor
personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii
acestor drepturi, Participantii la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata
catre Organizator.

ORGANIZATOR,
MASPEX ROMANIA S.R.L.
Prin mandatar Nica Mihai - Ionut

