Regulamentul concursului online
“Elevii coloreaza, DEKO premiaza”

Secţiunea 1. Organizatorul:
Concursului online “Elevii coloreaza, DEKO premiaza” (denumit, în continuare, “Concursul”) este
Policolor S.A., societate pe acțiuni, având sediul social în Bucureşti, Bd. Timisoara nr. 98, sect. 6,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/205/1991, cod
de identificare fiscală RO 326318, denumita, in continuare, „Organizator”.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit, în contiunare,
„Regulamentul”) desfăşurat în spațiul virtual corespunzator companiei Policolor SA, link:
https://www.facebook.com/PolicolorRomania/,
(denumită,
în
continuare,
“Pagina
PolicolorRomania.”)
Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica
sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Concursului,
cu condiția înştiințării prealabile a participanților, prin publicarea unui act adițional la prezentul
regulament.
Secţiunea 2. Perioada desfăşurare şi indicarea teritoriului:
2.1. Concursul este organizat în perioada 16 octombrie 2019 ora 15:00 – 22 Octombrie 2019 ora 23:59, şi
se desfăşoară pe teritoriul României, în spațiul virtual corespunzator companiei Policolor SA link:
https://www.facebook.com/PolicolorRomania/.
2.2. Câstigătorii vor fi anunțați în data de 25.10.2019.
Secţiunea 3. Condiţii de participare:
3.1. Poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare individual “Participant” şi colectiv
“Participanți”), care a împlinit vârsta de 18 ani la data campaniei şi care respectă termenii şi condițiile
prezentului Regulament oficial.
3.2. La prezentul concurs nu au dreptul să participe persoanele juridice, persoanele fizice autorizate,
asociații, fundații, întreprinderi individuale şi familiale, organizațiile non-profit, precum şi prepusii
(inclusiv, dar fără a se limita la angajații Organizatorului), membrii familiilor prepuşilor, menționați
anterior, însemnând copii, părinte, soț/soție, frate/soră.
Secţiunea 4. Premiile acordate:
4.1. În cadrul acestei Campanii Organizatorul oferă 5 premii în valoare de 77.70 lei/fiecare, TVA inclus,
constând în:
- 5 găleți de 1,25 litri vopsea cu efect de tablă de scris DEKO Creative Effect.
4.2. Valoarea totală a premiilor este de 388.5 lei, TVA inclus. Organizatorul suportă taxele de transport
de livrare la domiciliul câştigătorului.

4.3. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfăsurare a concursului (cheltuieli legate de
accesul la Internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului oficial de desfasurare a
Concursului etc.).
4.4. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs,
respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentului Concurs.
Secţiunea 5. Condiţii pentru înscrierea valabilă în Concurs:
Pentru înscrierea valabilă în Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
5.1. Participantul să aibă drept de participare în condițiile Secțiunii 3 din prezentul Regulament.
5.2. Înscrierea la Concurs trebuie să respecte perioada mentionață în Secțiunea 2 din Regulament.
5.3. Participantul trebuie să îşi creeze cont şi să se logheze pe link-ul facebook.com ( în cazul în care
nu are deja un cont de utilizator).
5.4. Să acceseze pagina https://www.facebook.com/PolicolorRomania/.
5.5. Să posteze o poezie conform cerințelor prevăzute în Secțiunea 6.2. si 6.4.
Secţiunea 6. Mecanismul Concursului:
6.1
La
data
de
16.10.2019
ora
15:00
Organizatorul
va
afişa
pe
pagina
https://www.facebook.com/PolicolorRomania/ anunțul de deschidere şi Regulamentul concursului.
6.2. Participanții vor posta în perioada 16.10.2019 ora 15:00 – 22.10.2019, ora 23:59 pe pagina dedicată
concursului, o poezie creație proprie, compusă din minim 4 versuri şi maxim 10 versuri, care să cuprindă
obligatoriu cuvintele „şcoală” şi „vopsea” (singular sau plural) sau cuvinte derivate ale acestora (cu
titlu de exemplu: şcolăriță, neşcolit, şcolăreşte, revopsit, vopseşte, de vopsit).
6.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.
6.4. Poeziile trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
6.4.1. să fie creații proprii, să conțină obligatoriu cele două cuvinte “şcoală” şi “vopsea” (singular sau
plural) sau derivate ale acestora şi să se încadreze în limitele de 4-10 versuri;
6.4.2. nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe sau a dreptului la protecția
datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
6.4.3. nu conțin mesaje malițioase, defăimătoare, denigratoare, ilegale, imorale sau antisociale,
obscene, pornografice sau vulgare, xenofobe;
6.4.4. nu conțin şi nu fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în
mod direct sau indirect pentru persoane de o anumită rasă sau origine etnica, religie, orientare politica,
vârstă, dizabilități, orientare sexuala sau grup socio-economic ;
6.4.5. nu aduc atingere demnității, onoarei sau reputației unei persoane;

6.4.6. nu conțin amenințări catre orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu lezează dreptul la viața
privată şi/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane;
6.4.7. nu încalcă, în niciun fel, legile şi reglementările legale aplicabile;
6.4.8. nu promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
6.4.9. nu încalcă de niciun fel prevederile prezentului Regulament.
6.5. Poeziile care nu îndeplinesc în mod simultan toate condițiile menționate la art. 6.4. vor fi şterse de
Operator şi vor determina eliminarea din Concurs a respectivilor Participanți.
6.6. Un participant se poate înscrie în Concurs cu o singură poezie şi poate câstiga un singur premiu.
6.7. La sfârşitul celor 7 zile de concurs, din lista participanților care s-au înscris în mod valabil şi
îndeplinesc toate condițiile de participare, se vor desemna 5 câstigători ai premiilor descrise în
Secțiunea 4, în urma jurizarii poeziilor postate, de către 3 reprezentanți al Organizatorului. Criteriile de
departajare constau în originalitatea poeziei şi îndeplinirea condițiilor menționate în art. 6.4. din
prezentul Regulament.
6.8. Desemnarea celor 5 câştigători se va face în următoarele 2 (două) zile după încheierea Concursului,
urmând ca anunțarea câştigătorilor să se facă în data de 25.10.2019, în spațiul virtual corespunzător
paginii https://www.facebook.com/PolicolorRomania/.
6.9. Participanții desemnați câştigători vor primi un mesaj privat pe portalul Facebook de la un
reprezentant al Organizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării drept căştigători
prin care li se vor cere datele de contact necesare pentru revendicarea premiului (nume, prenume,
data naşterii, număr de telefon, adresă e-mail, adresă de livrare).
6.10. În cazul în care câștigătorul anunțat prin mesaj privat pe Facebook nu confirmă primirea mesajului
și acceptarea premiului, în termen de 24 de ore de la primirea mesajului, Organizatorul va desemna
prin intermediul aceluiași sistem un nou câștigător, cel anterior pierzându-și orice drept în a revendica
premiul la finalul trecerii celor 24 de ore de la trimiterea mesajului privat, fără nicio despăgubire din
partea Organizatorului.
Operațiunea nu se poate repeta mai mult de trei ori - în cazul în care nici cel de-al doilea și nici cel de-al
treilea câștigător nu răspund mesajelor private, pe structura prezentată mai sus, în acest caz, premiul
va rămâne în posesia Organizatorului.
6.11. Expedierea premiilor se va face prin curier privat, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la
primirea datelor de contact din partea câştigătorilor.
Secţiunea 7. Condiţii de validare:
7.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ
condițiile descrise în secțiunile 2, 3, 5 şi 6 ale Regulamentului oficial al Concursului. De asemenea, în
momentul intrării în posesia premiului, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil
(cartea de identitate sau pașaportul).

7.2. Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 48 de ore de la
data
afișării
numelor
castigatorilor
pe
pagina
de
Facebook
https://www.facebook.com/PolicolorRomania/
Contestația se trimite Organizatorului pe e-mail la adresa policolor@policolor.ro și va cuprinde în mod
obligatoriu: I. numele, prenumele participantului și ziua în care a participat la concurs; II. prezentarea
motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. Contestațiile se vor soluționa în termen de două
zile lucrătoare de la data primirii.
Secţiunea 8. Responsabilitatea. Limitarea răspunderii:
8.1. Organizatorul Concursului acordă premiul doar acelui participant care a luat parte la Concurs, cu
respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial.
8.2. Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorului și premiile acordate conform
art. 42 din OG 99/2000.
8.3. Postările înscrise în afara perioadei menționate în Regulament, în Secțiunea 2, nu vor fi luate în
considerare.
8.4. Prin participarea la prezentul Concurs, toți participanții și eventualii câștigători, sunt de acord și se
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de către Organizator prin
prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea persoanală și exclusivă a
participanților și eventualilor câștigători.
8.5. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări
necâștigătoare, care apar ulterior termenului de revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul
Regulament.
8.6. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament.
8.7. Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita, la, pentru:
a) eventuala comunicare de către participanți/câștigători de date incomplete, inexacte sau incorecte,
b) deterioarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către căștigători,
c) eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile,
indiferent de natura acestor prejudicii,
d) orice fel de răspundere (Organizatorul este exonerat de către participanți și câștigători, acordul de
voință al acestora fiind considerat ca fiind acordat prin simpla participare la prezentul Concrus) pentru
toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării
acestora, indiferent de natura acestor prejudicii.
8.8. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice determină imposibilitatea participării
unor persoane la campanie sau a bunei desfăşurări a activităților descrise în prezentul regulament, ca
urmare a unor restrictii de natura tehnică.
8.9. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situațiile în care participantul îşi va prierde dreptul
de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. În acest caz, participarea
acestuia va fi invalidată.
8.10. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la
înscrierea în Concurs, cauzate de sursa de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește
să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/
disfuncționalitățile neanunțate ale sursei de internet sau blocarea accesului intern cauzate de
aglomerarea rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada
de desfășurare a Concursului.

8.11. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz
sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.
8.12. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea
premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat
eliminarea respectivului participant din Concurs.
8.13. Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare al acestuia și a
perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea regulamentului în
pagina Partenerului Media.
Secţiunea 9. Taxe şi impozite:
9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru
veniturile obtinute de către castigatori, în conformitate cu Codul fisal. Orice alte obligații de natură
fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câstigătorului.
9.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal
de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
Secţiunea 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia datelor:
10.1. În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția personelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Organizatorul are
obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile strict necesare desfășurării
Concursului, datele personale pe care participanții le furnizează.
10.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al organizatorului şi/sau
al constimțământului Participanților, prin acceptarea de catre Participanți a Regulamentului oficial.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfăşurării concursului, respectării
cerințelor legale, precum şi ale prezentului Regulament, şi pentru acordarea premiilor.
10.3. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea
acestuia în Concurs ori, după caz, pierderea dreptului decurgând din calitatea de câştigător al
Concursului.
10.4. Conform Regulamentului, persoanele ale căror date personale sunt prelucrate beneficiază de
dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi
dreptul de a se adresa justiției. Totodată, acestea au dreptul să se opună prelucrării datelor personale
care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu
o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator la adresa de e-mail GDPR@policolor.ro
10.5. Prin înscrierea în Concurs, participanții îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu
caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date organizată şi administrată în
legătură cu desfăşurarea Concursului.
10.6. Prin înscrierea la acest Concurs, participanții iau cunoştință că numele şi prenumele câştigătorilor,
precum şi premiile acordate, vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/PolicolorRomania/
10.7. Data estimată a încheierii operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 31.12.2019.
Scopul acestei baze de date constă exclusiv în corecta desfășurare a Concursului baza de date urmând
a fi distrusă în termen de 3 luni de la desemnarea câștigătorului, cu excepția acelor date a căror arhivare
este impusă de lege (de ex. documentele financiar-contabile).
10.8. Pentru informații despre politica de confidențialitate, precum şi securitatea informațiilor dvs., vă
rugăm să accesați www.policolor.ro/politica-de-confidentialitate.

Secţiunea 11. Litigii
11.1. Orice reclamație legată de desfăşurarea campaniei va fi adresată în scris organizatorului la adresa:
Bd. Theodor Pallady nr. 51 N, Cladirea C6, corp A, et. 3 al imobilului Metro Pallady, sector 3, Bucuresti,
cod postal 032258, in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care s-a produs evenimentul
reclamat. După termenul anterior menționat, Organizatorul nu mai este obligat să mai întrețină vreun
fel de corespondență cu persoanele care trimit sesizări și/sau solicitări, excepție făcând corespondența
cu câștigătorii.
11.2. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanții la campania promotională se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătoreşti române competente din Bucureşti, de la sediul Organizatorului.
Secţiunea 12. Regulamentul oficial al campaniei
12.1. Regulamentul campaniei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și pe site-ul www.dekoprofessional.ro
12.2. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor
prezentului regulament, participanții fiind de acord să le respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor acestuia.
12.3. Prezentul Regulament a fost redactat de către Organizator, cu respectarea Ordonanţei de Guvern
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările
ulterioare.

