Regulament Campanie „Câștigă cărțile de
aur ale copilăriei”
I. Organizator
Organizatorul campaniei este societatea SC Dante International, cu sediul in Soseaua Virtutii, nr. 148,
Sector 6, Bucuresti6, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/372/2002, cod unic de
înregistrare fiscală 14399840, reprezentată prin Eugen Popescu, Director Marketing.
II. Durata campaniei
Campania începe în data de 28 septembrie 2017 și se finalizează în data de 11 octombrie 2017, ora
23:59.
III. Drept de participare
Au drept de participare orice persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, au domiciliul / reședinta în
Romania și s-au înscris în campanie pe site-ul www.carteadelaora5.ro.
Nu pot participa la aceasta campanie asociații/acționarii, administratorii sau salariații societății SC Dante
International, rudele de gradul I și afinii acestora.
IV. Descrierea Premiilor Acordate
În cadrul prezentei campanii vor fi acordate urmatoarele premii:
Autor
Antoine de Saint-Exupery
Astrid Lindgren
E.B. White
L. Frank Baum
Madelaine L’Engle
Neil Gaiman
Roald Dahl
Roald Dahl
R.J. Palacio
Selma Lagerlof

Titlu
Micul print
Pippi Sosetica
Panza Charlottei
Vrajitorul din Oz
O bucla in timp
Pulbere de stele
Marele urias prietenos
Matilda
Minunea
Minunata calatorie a lui Nils Holgersson prin Suedia

V. Taxe și impozite
Orice obligație de natură fiscală în legatură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a
Organizatorului. În cazul în care valoarea premiilor o impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat
impozitul aferent, conform prevederilor legale în vigoare.
VI. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat
gratuit pe site-ul www.carteadelaora5.ro.
Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să intre în
baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing
desfășurate de societate și partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau
prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată acestuia. Participanții au,
de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita rectificarea,
actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în
special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, solicita
totodata,transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având
dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară,
ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții
legale contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și
fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie
dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorii sunt de acord ca numele, datele de identificare și/sau
fotografia/imaginea lor să poată fi facute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator în
materiale tiparite, audio sau video fara ca acestia (castigatorii) sa emita pretenții financiare față de
organizator pentru realizarea acestor operațiuni precum și să participe la toate activitățile promoționale
organizate de către Organizator, legate de această campanie publicitară.
VII. Modalitatea de desfășurare
Pentru a participa la această campanie publicitară, utilizatorii trebuie:



Să comenteze o singură dată pe articolul ce anunță Campania, răspunzând la întrebarea „Ce
carte ți-a încântat copilăria?”
Să completeze cu câmpurile obligatorii cu nume, prenume și o adresă e-mail validă.

Înscrierile multiple nu vor fi luate în considerare.
VIII. Acordarea premiilor
Organizatorul se obligă să facă publice pe pagina de Facebook Cartea de la ora 5 numele câștigătorului în
urma confirmării datelor de contact ale acestuia.
Informarea câștigătorului va avea loc imediat după extragere, pe baza adresei de e-mail cu care s-a
înregistrat în concurs. În cazul în care câștigătorul nu comunică datele complete de contact (nume,
prenume, număr de telefon, adresă de livrare) în termen de 24 de ore de la trimiterea mesajului de
informare din partea Organizatorului, Organizatorul va efectua o nouă extragere. În cazul în care premiul
nu va fi acordat nici după a 5-a extragere, Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia concursul fără
acordarea premiului.

Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani, iar acestea nu vor putea fi înlocuite cu alte produse,
bilete sau servicii.
Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia și
materialele filmate cu participanții, și câștigătorul acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea și
publicarea informatiilor de mai sus precum și a imaginii participanților la aceasta campanie publicitara
nu va fi de natură a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară.
IX. Dispoziții finale
Prin înscrierea la această campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.
În cazul în care organizarea campaniei este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își
rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei.
Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este
necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesati și/sau a publicării actului adițional pe pagina
de Facebook Cartea de la ora 5 și pe www.carteadelaora5.ro.

