REGULAMENTUL CONCURSULUI
Felicita Romania!
Organizator: S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoana juridică romana in insolventa, cu
sediul social in mun. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1,
CIF RO14080700, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6736/2001, denumita in
continuare “Organizator”.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor
mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament “). Regulamentul este intocmit si va fi
facut public prin vizitarea site-ului http://.realitatea.net.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmand ca
astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor
modificari pe www.realitatea.net.
Durata concursului: Concursul va fi lansat la data de 22.12.2011 si va dura pana la data de
04.01.2012, cu afisarea castigatorilor in ziua urmatoare fiecarei zi de concurs. Concursul se va
desfasura pe o perioada de 10 zile in perioada mai sus precizata, facand exceptie zilele de
weekend. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care
este obligatoriu pentru toti participantii.
Reguli si conditii de inscriere:
In concurs vor intra toate Felicitarile postate in sectiunea de concurs de pe siteul
www.realitatea.net/felicitari. “Felicitarea” poate fi sub forma de text insotit de un material foto ori
video sau se poate inregistra un mesaj video direct pe site.
In concurs vor intra toate Felicitarile astfel definite, prezente in sectiunea de concurs mentionata.
Validitate: Participarea este valida doar daca participantul a postat o Felicitare in sectiunea
concursului: www.realitatea.net/felicitari.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu posta Felicitarile primite care nu corespund temei de
concurs, sau folosesc un limbaj licentios, aceste inscrieri fiind descalificate din concurs. De
asemenea, orice participant suspectat de incercare de fraudare a concursului va fi descalificat.
Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.realitatea.net.
Se vor alege cate doi castigatori de rezerva la desemnarea zilnica a castigatorilor oficiali, insa
numele lor nu vor fi publicate pe site. Astfel, daca un castigator nu poate fi contactat intr-un
interval de 24 de ore de la anuntarea lui, organizatorul va contacta castigatorul de rezerva. Daca
nici al doilea castigator nu raspunde in timp de 24 ore, premiul va merge la cel de-al treilea
castigator.

Responsabilitate: Prin participarea la concurs, toti concurentii 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, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si
exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
Mecanism: Participantii la concurs trebuie sa posteze zilnic o Felicitare in sectiunea aferenta
concursului de pe www.realitatea.net/felicitari, Felicitare in care trebuie sa faca o urare la care sa
ataseze o fotografie/un video/inregistrare direct pe site care sa descrie/sa reflecte cum si-au
petrecut Sarbatorile de iarna in anii precedenti sau cum se pregatesc sa le petreaca anul acesta.
Participantii la concurs pot trimite un text si o fotografie un video sau se pot inregistra direct pe
site.
Castigatorii fiecarei zi vor fi desemnati in functie de numarul de voturi pe care il primesc
Felicitarile lor in ziua respectiva. Felicitarea cu cele mai multe voturi va fi desemnata castigatoarea
premiului zilei. O Felicitare poate fi votata doar in ziua in care a fost postata!
Pe durata de desfasurare a concursului o persoana poate fi desemnata o singura data castigatoare,
chiar daca a postat Felicitari diferite, in zile diferite, pentru a oferi sanse egale tuturor
participantilor.
Participantii pot vota, zilnic, o singura data o Felicitare.
Premiile totale constau in 10 SmartpadS21 (cate unul pe zi) – in valoare totala de 14.000 lei.
Premiile vor fi acordate de catre reprezentantii echipei editoriale a portalului www.realitatea.net.
Castigatorii vor intra in posesia premiilor in baza actului de identitate.
Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu alte beneficii.
Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator pe adresa de mail cu care s-au inregistrat
pe site.
Taxe: Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre câstigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art.77,
alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Veniturile obtinute din premii de catre castigatori in cadrul Campaniei, in bani si/sau in natura, se
impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare
premiu, cu exceptia premiilor cu o valoare mai mica de 600 de lei, care nu sunt supuse
impozitarii.
Pe cale de consecinta, valoarea premiilor efectiv incasate de castigatori se va diminua cu suma
corespunzatoare impozitului datorat pentru dobandirea acestora, suma care va fi virata de
Organizator la bugetul statului.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt si
raman in sarcina exclusiva a câstigatorului.
Drept de participare: concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care au domiciliul /
resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor /colaboratorilor S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

persoana juridică romana in insolventa, a sotilor si rudelor de gradul I ale acestora, precum si cu
exceptia firmelor partenere in organizarea acestui concurs si a persoanelor fizice care au castigat
deja un premiu la un concurs desfasurat pe www.site-ul realitatea.net in decursul anului 2011.
Alte prevederi: Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de
identitate (nume, prenume, adresa, numar telefon) sa intre in baza de date a organizatorului,
acestea putand fi folosite pentru desemnarea castigatorului si in activitatile de marketing ale
organizatorului. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la
prezentul concurs, in scopul acestui concurs, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a
acestor
date.
Datele cu caracter personal nu vor putea fi transmise in strainatate. Datele cu caracter personal ale
participantilor vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in baza careia
acestia au urmatoarele drepturi:
• de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele
care il privesc sunt prelucrate de catre S.C. REALITATEA MEDIA S.A., persoana juridică
romana in insolventa;
• dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea datelor cu caracter personal sau
transformarea acestora in date anonime in situatia in care prelucrarea nu este conformă Legii. nr.
677/2001;
• dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situaţia sa
particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
• dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor
sale cu caracter personal;
• dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca
datele sale nu au fost prelucrate conform legii. Pentru situatiile prevazute la lit.a), lit. b), lit.c) şi lit.
d) participantul va inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. REALITATEA MEDIA
S.A, persoana juridică romana in insolventa (inclusiv e-mail: realitatea@realitatea.net). In cerere
va preciza daca doreste ca informatiile / masurile luate sa-i fie comunicate la o anumita adresa
(chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal.
S.C. REALITATEA MEDIA S.A, persoana juridică romana in insolventa va comunica
informatiile / masurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de
Concurs.
Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa de
corespondenta a Organizatorului: mun. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Corp A, et.
3, cam. 5, sector 1, precum si pe site-ul www.realitatea.net.

Litigii: 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.
Eventualele sesizari legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului:
mun. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Corp A, et. 3, cam. 5, sector 1, pana pe data
de 10.01.2012
Sesizarile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.
S.C. REALITATEA MEDIA S.A - in insolventa

