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Regulament de desfasurare pentru concursul 

“ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” 

organizat pe postul VIRGIN RADIO ROMANIA  

 

Societatea RADIO XXI S.R.L.,  cu sediul în Bucureşti, Str. Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, 
Clădirea B, Parter, Sectorul 2, înscrisa în Registrul Comerţului sub numarul J40/7521/1993, CUI: 
RO4034103, reprezentata legal prin doamna Elena Lorena Curtmola, denumita in continuare 
“Organizatorul”,  
si  
GARANTI BANK S.A. cu sediul in Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Novo Park 3, Business 
Center, Clădirea F, Et. 5 si 6, Sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009, 
cod de înregistrare fiscală RO 25394008, înregistrată în registrul instituţiilor de credit cu nr. RB-
PJR-40-066/2009, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019, capital social subscris şi 
vărsat în valoare de 1.208.086.946 lei, cont nr. RO33UGBI0009092002527RON deschis la Banca 
Naţională a României – Centrală, reprezentată legal prin Anca Cornelia MOTCĂ - Director General 
Adjunct şi Andreea Iuliana POPOVICI - Director Interimar Direcţia Retail Banking, denumita in 
continuare „Partenerul” 

 
denumite in continuare  Partile, realizeaza, in perioada 11-22 noiembrie 2019, concursul 
„ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” ce se va desfasura prin intermediul postului Virgin Radio pe 
intreg teritoriul Romaniei. 
 
Articolul 1. Organizatorul concursului  
 
1.2. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al 
Organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si 
drepturile conexe; 
 
1.3. Partile sunt operatori de date cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 
679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date, avand  obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 
specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie. 
 
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba si/sau modifica conceptul si formatul concursului 
ori de cate ori considera necesar acest lucru; Totodata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul, in prealabil, prin 
folosirea oricaror mijloace mass-media; 
 
Articolul 2. Organizarea si mecanismul concursului 
 
2.1 Concursul se desfasoara in perioada 11-22 noiembrie 2019, non stop timp de 2 saptamani, pe 
pagina virginradio.ro 
2.2 Pentru a putea participa la concurs, ascultatorii VIRGIN RADIO trebuie: 
- sa urmareasca programul matinal “Dimineata cu Bogdan, Shurubel si Ionut”, difuzat in fiecare zi 
de luni pana vineri intre 6:30 si 10:00 
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-sa fie atenti la informatiile date de Djii emisiunii cu privire la Enciclopedia Oportunitatilor de la 
Garanti BBVA, astfel incat sa inteleaga exact asteptarile creative pe care trebuie sa le 
indeplineasca participantii 
-de luni (11 noiembrie), ora 9:00 si pana vineri, 22 noiembrie (ora 9:00), ascultatorii se pot inscrie 
pe virginradio.ro/castiga/concurs Garanti completand campurile cu datele personale cerute si 
trimitand raspunsul la intrebarea: “Tu ce oportunitate ai identificat si ce denumire inventata i-ai 
da, inspirata din limba latina?” (ex: Oportunitatus copilus veselus- atunci cand te gandesti sa faci 
un copil si ai 1 milion de lucruri de cumparat ca sa-i fie lui bine) 
-in perioada: 18-22 noiembrie, in fiecare dimineata de luni pana vineri, se va selecta de pe site, 
dintre cei inscrisi, prin tragere la sorti, cate un castigator. Acesta va fi sunat in direct si i se va 
comunica premiul pus in joc in concurs pentru acea zi: un iPhone 11 Pro sau un Apple Watch 5. In 
momentul primirii premiului, castigatorul va avea obligatia de a completa, semna si transmite/ 
preda  un proces verbal de predare-primire a premiului si o copie a documentului de identitate. 
-total: 5 castigatori 
 
2.3. Orice modificare a conditiilor si termenilor de participare va fi anuntata, in prealabil, pe postul 
VIRGIN RADIO ROMANIA de catre realizatorii emisiunii Dimineata cu Bogdan, Shurubel si Ionut, 
precum si pe pagina web virginradio.ro  
 
2.4. Castigatorul nu va fi validat daca in ultimele 6 luni anterioare organizarii Concursului 
„ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” acesta (participantul desemnat castigator) a mai participat si 
castigat (doua cerinte cumulative) vreun concurs de orice natura organizat de catre RADIO XXI S.R.L; 
 
2.5. Castigatorul va intra in posesia efectiva a premiului dupa indeplinirea tuturor formalitatilor 
legale si aferente prezentului regulament. In momentul primirii premiului, castigatorul va avea 
obligatia de a completa, semna si transmite/ preda  un proces verbal de predare-primire a 
premiului si o copie a documentului de identitate. 
 
Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare. 
 
3.1. La concursul intitulat „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” pot participa toate persoanele fizice 

(cu varsta de cel putin 18 ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta si rezidenta fiscala in 

Romania, cu exceptia angajatilor Virgin Radio Romania , precum si a rudelor de gradul intai (copii si 

parinti) si sotilor persoanelor mentionate mai sus si care poseda un document de identitate 

valabila, cu care isi pot dovedi ulterior identitatea. 

 
3.2. Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara 
rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si 
complete toate datele furnizate de catre participanti; in cazul in care vor fi comunicate date fictive 
sau neconforme cu realitatea de catre participanti Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la 
toate mijloacele legale, inclusiv la acele norme juridice care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, 
condiţiile răspunderii penale, pedepsele şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către 
organele abilitate, în scopul apărării celor mai importante valori sociale. 
 
3.3. In plus, in cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de 
catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea 
vreunei formalitati fata de participanti. 
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3.4. Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai Organizatorului si 
Partenerului, rudele si afinii angajatilor Organizatorului si Partenerului pana la gradul IV inclusiv 
precum si angajatii, rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv apartinand tertelor societati 
sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat „ENCICLOPEDIA 
OPORTUNITATILOR”. 
 
3.5. Atat participantii cat si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului/subcontractantilor sai 
vreo suma de bani sau vreo alta prestatie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de 
autor/conexe prevazute de legislatia in materie aferente operelor fotografice si/sau audio-video 
continand numele, imaginea si sunetul (vocea) acestor persoane - participanti si castigatori - fixate 
pe orice tip de suport de catre Organizator/subcontractanti cu ocazia inscrierii/participarii/acordarii 
premiilor.  
 
3.6.Pentru a participa la prezentul concurs,   Participantilor li se vor solicita datele de identificare 
complete pentru validarea participarii (nume si prenume - in integralitate -, data nasterii, numar de 
telefon, localitatea de domiciliu/resedinta), adresa de e-mail iar pentru participantii declarati 
castigatori Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita adresa postala a castigatorului respectiv 
necesare pentru intrarea in posesia premiului castigat, dupa indeplinirea formalitatilor prevazute de 
prezentul regulament. 
In momentul primirii premiului, castigatorul va avea obligatia de a completa, semna si transmite/ 
preda  un proces verbal de predare-primire a premiului si o copie a cartii de identitate. 
 
Articolul 4. Valoarea premiilor din concurs 
 
4.1 In cadrul concursului se acorda un total de 5 (cinci) premii, cate 1/zi, respectiv: 
 
              1 iPhone 11 Pro, 256 GB, culoare Space Grey (in valoare neta de 6.199,99 lei), valoare bruta 
de 6.822,21 lei din care se va retine impozitul cu retinere la sursa pe veniturile din premii, pentru 
ziua de vineri 
 si 

- 4 Apple Watch 5, GPS, carcasa Space Grey in valoare neta de 2.129,99 lei fiecare, valoare 
bruta de 2.299,99 lei fiecare, din care se va retine impozitul cu retinere la sursa pe veniturile 
din premii, pentru zilele de luni pana joi inclusiv. 

 
4.2. Castigatorul nu va putea solicita Partenerului/Organizatorului inlocuirea premiilor cu 
contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.  
 
4.3 Fiecare castigator va fi contactat de catre un reprezentant al Partenerului, in maximum 30 de 
zile lucratoare de la validare pentru a primi toate detaliile necesare acordarii premiului cu obligatia 
Castigatorului de a respecta prevederile prezentului Regulament. 
 
4.4  Ascultatorul care participa o data la concurs si castiga unul dintre premiile mai sus mentionate 
nu mai are dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului. 
 
Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor 
 
 
5.1. Ascultatorii care participa la Concursul „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” si castiga nu mai 
au dreptul sa participe la aceasta campanie pe parcursul anului 2019. 
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5.2 Premiile acordate drept castig nu vor putea face obiectul unor reclamatii; in cadrul acestui 
concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor; revendicarile  nejustificate  de  premii, falsurile si 
plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in 
solicitarea de daune interese.  
 
5.3. Premiul castigat nu poate fi cedat unei alte persoane.  
 
5.4.Partenerul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor privind asigurarile 
sociale sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere 
la sursa aplicabil veniturilor din premii obtinute de persoanele fizice urmare a participarii la 
prezenta campanie. In cazul in care acest impozit se datoreaza, el se aplica la valoarea bruta a 
premiilor acordate. Partenerul se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul de stat 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Castigatorii sunt responsabili cu declararea si plata contributiilor de asigurari sociale datorate 
bugetului asigurarilor sociale de stat conform titlului V din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
 
5.5. Premiile vor fi acordate de catre Partener in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii 
premiului. 
 
5.6. In cazul in care castigatorului nu i se poate acorda premiul in termenul mentionat mai sus din 
motive neimputabile Partenerului/Organizatorului atunci castigatorul va fi invalidat si premiul se va 
anula. 
 
5.7. Participantilor  la  concurs nu  le  sunt  impuse  nici  un  fel  de  cheltuieli  directe  sau indirecte 
suplimentare. 
 
Articolul 6. Proceduri speciale  
 
6.1. In cazul in care organizarea concursului intitulat „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” necesita 
emiterea in unda a unor sunete ce trebuie ascultate, recunoscute, reproduse sau imitate de catre 
participantii concurs, acestea se vor constitui intr-un martor de verificare, materializat intr-o 
inregistrare audio, sau audio-video, realizata de catre Organizator, care va confirma realizarea 
procedurii tehnice. 
6.2. Suportul material al martorului de verificare se pastreaza de catre organizator pe toata 
perioada derularii concursului si dupa terminarea acestuia inca o perioada de 30 de zile. 
6.3. Martorul de verificare este folosit in cadrul procedurii de judecare a eventualelor contestatii 
formulate de catre participanti cu privire la desemnarea castigatorilor concursului. 
 
Articolul 7. Dreptul la contestatie 
 
7.1. Participantii inregistrati la concursul intitulat „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” pot exercita 
un drept la contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 ore, dupa 
desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail pusa la dispozitie de 
catre Organizator pentru concurs : salut@virginradio.ro, cu prezentarea situatiei de fapt si a 
presupuselor neconformitati cuprinzand si identificarea concreta, completa si corecta a 
reclamantului; 
 
7.2. Contestatia inregistrata in termenul prevazut la 7.1, se judeca de catre o comisie desemnata de 

catre Organizator, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la inregistrarea acesteia, rezultatul 
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deliberarii fiind trimis prin e-mail/afisat la sediul VIRGIN RADIO ROMANIA/afisat la adresa de 
internet www.virginradio.ro./afisat la sediul Organizatorului din Str. Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, 

Oregon Park, Clădirea B, Parter, Sectorul 2, București; 
 

7.3. In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa 
confere premiul altuia, acesta va fi anuntat pe post imediat dupa deliberare; 

 
7.4. In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui 

raspuns, VIRGIN RADIO ROMANIA va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului 
de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit; 

 
7.5. In cazul admiterii contestatiei se invalideaza castigatorul; 

 
7.6. In cazul in care reclamantul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de 

solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti 
competente din Romania. 
 
Articolul 8. Dispozitii finale 
 
8.1. Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul 
desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca fiind cauze exoneratoare de raspundere 
pentru Organizator; Astfel, VIRGIN RADIO ROMANIA nu raspunde pentru eventualele 
disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: 
oprirea/ intreruperea curentului electric la oricare dintre parti etc.), operatori de telefonie mobila 
(ex: nefunctionarea/ intreruperea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii 
retelelor de telefonie mobila la oricare dintre parti  etc.), proprietari sau administratori ai retelelor 
de telecomunicatii, internet, etc. 
 
8.2. Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut 
pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii: 
- VIRGIN RADIO ROMANIA si-a pierdut licenta de emisie; 
- prin decizie a CNA, Organizatorul a fost sanctionat pentru desfasurarea concursului sau i s-a 
interzis continuarea acestuia; 
- exista indicii ca desfasurarea concursului este sabotata sau audienta VIRGIN RADIO ROMANIA a 
scazut sub media de audienta a postului radio de difuzare a concursului; 
- decretarea unei perioade de doliu national; 
- intrarea in vigoare, in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care 
interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care 
stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului sau detinatorii 
postului de radio care difuzeaza concursul; 
- in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si Industrie competenta 
teritorial pentru sediul social al Organizatorului. 
 
8.3. Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele 
mentionate de prezentul regulament sau prevazute de lege; orice intrerupere a concursului va fi 
anuntata de catre Organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate 
utilizate ca si pentru concurs; 
 

http://www.virginradio.ro./afisat
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8.4. Un participant inscris poate castiga o singura data Concursul „ENCICLOPEDIA 
OPORTUNITATILOR”. In cazul in care el participa si castiga de mai multe ori, eventualul nou castig 
este considerat fraudulos si se anuleaza. Totodata, castigarea de catre o ruda, astfel cum a fost 
definita notiunea mai sus, a unui castigator al Concursului „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” 
organizat in anul 2019 este considerata frauduloasa si este anulata. 
 
8.5. Regulamentul de participare poate fi modificat de catre Organizator pe parcursul derularii 
concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea 
acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament. 
 
8.6. Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.virginradio.ro si 
prin punerea sa la dispozitia oricarei persoane interesate, la cerere, la sediul Organizatorului.  
 
8.7. Prin inscrierea la concursul „ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR”, participantii isi dau acordul 
expres si neechivoc, ca datele lor personale vor fi utlizate in scopul derularii prezentului concurs si 
acordarii premiilor.  Acesta garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor 
participantilor inscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al 
Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE are urmatoarele drepturi:  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; dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter 
personal; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita 
stergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul de a se opune 
prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; dreptul la portabilitate a 
datelor; dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal; etc. 
Fiecare participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii 
concursului in bune conditii.  Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si 
acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament. 
Partile  vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor castigatori, le 
vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite catre terti exclusiv sub 
obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea 
desfasurarii prezentului concurs. 
Drepturile participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter 
personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte 
detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 la prezentul 
Regulament. 
 
8.8. Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea Organizatorului, la cerere si in 
mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta, 
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 cazului in care 
exista dispozitii legale contrare; participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa 
adresata Organizatorului stergerea sau rectificarea datelor personale pe e-mail sau la adresa 
Organizatorului. 
 
 

http://www.virginradio.ro/
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05.11.2019             
         
Organizator, 
RADIO XXI S.R.L.          
 
Partener,  
GARANTI BANK S.A. 
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ANEXA nr. 1 la Regulament de desfasurare pentru concursul 

“ENCICLOPEDIA OPORTUNITATILOR” 

organizat pe postul VIRGIN RADIO ROMANIA  

 
 
Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
RADIO XXI S.R.L.,  cu sediul în Bucureşti, Str. Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, 
Parter, Sectorul 2,înscrisa în Registrul Comerţului sub numarul J40/7521/1993, CUI: RO4034103, 
reprezentata legal prin doamna Elena Lorena Curtmola, denumita in continuare “Organizatorul”,  
si  

 
GARANTI BANK S.A. cu sediul in Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Novo Park 3, Business 
Center, Clădirea F, Et. 5 si 6, Sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009, 
cod de înregistrare fiscală RO 25394008, înregistrată în registrul instituţiilor de credit cu nr. RB-
PJR-40-066/2009, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01INCR/400019, capital social subscris şi 
vărsat în valoare de 1.208.086.946 lei, cont nr. RO33UGBI0009092002527RON deschis la Banca 
Naţională a României – Centrală, reprezentată legal prin Anca Cornelia MOTCĂ - Director General 
Adjunct şi Andreea Iuliana POPOVICI - Director Interimar Direcţia Retail Banking, denumita in 
continuare „Partenerul” 
 
Categorii de date cu caracter personal procesate pentru derularea concursului 
 
 
 
In cadrul concursului, avom colecta de la participanți urmatoarele categorii de date cu caracter 
personal: 
(i)         nume si prenume; 
(ii)        data nasterii; 
(iii)       numar de telefon mobil in format national de 10 cifre; 
(iv)       localitatea de resedinta/domiciliu. 
(v)        adresa de e-mail 
 
In eventualitatea depunerii unei contestatii, dupa caz, vom prelua informatiile oferite de dvs prin 
intermediul adresei de corespondenta electronice (adresa de e-mail).   
 
In cadrul concursului, vom colecta de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter 
personal: 
(i)         nume si prenume; 
(ii)        data nasterii; 
(iii)       numar de telefon mobil in format national de 10 cifre; 
(iv)       localitatea de resedinta/domiciliu; 
 (v)  datele inscrise in actul de identitate si copia actului de identitate 
(vi) Adresa postala 
vii  adresa de e-mail 
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Temeiul juridic al prelucrării 
Datele vor fi prelucrate pe baza consimtamantului prin acceptarea de către persoana vizată a 
Regulamentului și a anexelor la acesta. 
 
Retragerea consimtamantului echivaleaza cu retragerea participarii la prezentul Concurs, fara a 
afecta legalitatea prelucrarii datelor, anterior retragerii acestuia.  
 
Destinatarii datelor cu caracter personal 
Partenerul va putea  partaja date cu caracter personal in vederea:   
  

  transmiterea datelor catre Turkyie Garanti Bankasi A.Ş. (si oricare dintre succesorii legali ai 
acesteia), societate din Turcia, actionar indirect al Partenerului , care administreaza sistemul 
informatic al acesteia; 

 transmiterea datelor catre partenerii contractuali (din Romania sau din strainatate) in 
vederea furnizarii de servicii externalizate, realizate pentru si in numele Bancii (de exemplu 
servicii de de curierat , daca premiul se va transmite prin posta, etc)  

 transmiterea de informatii catre autoritatile abilitate de lege sa solicite si sa primeasca astfel 
de informatii, de exemplu notari, instantele de judecata, parchete, si alte organe  
indreptatite,  autoritati fiscale,  autoritati cu rol de supraveghere si control in domeniul 
bancar etc. 

 
 
In realizarea scopurilor de mai sus, Garanti Bank SA va putea  transfera datele personale in 
strainatate, doar daca in tara destinatara este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor 
personale recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, cum ar fi tarile membre ale Uniunii 
Economice Europene (EEA) sau in baza unor alte garantii adecvate, prevazute in legislatia aplicabila. 
 
Organizatorul va putea  partaja date cu caracter personal in vederea:   
 

- Inregistrarii in campanie  

- Indeplinirii obligatiilor fiscale   

- Extragerii castigatorilor  

- Predarii premiilor, contactarii castigatorilor   

- Anuntarii castigatorilor pe pagina virginradio.ro 

 
Putem partaja date cu carcater persoanle cu furnizorii noștri de servicii care oferă servicii în numele 
nostru și în legătură cu scopurile descrise în prezenta Anexa Solicităm acestor furnizori de servicii, 
prin contract, să prelucreze Informațiile Personale doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și, 
după cum este necesar, să efectueze servicii în numele nostru sau să respecte cerințele legale.  
 
De asemenea, le cerem să protejeze securitatea și confidențialitatea Informațiilor Personale pe care 
le prelucrează în numele nostru prin implementarea unor măsuri de securitate tehnice și 
organizaționale adecvate și a obligațiilor de confidențialitate care îi obligă din punct de vedere legal 
pe angajații care accesează Informațiile Personale.    
 

 De asemenea, putem dezvălui date cu privire la dvs.:  
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(i) în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în urma unui proces juridic,  
(ii) ca răspuns la o solicitare din partea unei instanțe, a autorităților de aplicare a legii sau a 
funcționarilor guvernamentali sau  
(iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea 
fizică sau pierderea financiară sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau 
ilegale, suspectată sau reală.  
 
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal de catre Organizator 
Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de 
zile de la incheierea concursului, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte 
informatii din partea Organizatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc; 
Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a 
premiilor, vor fi stocate de catre Organizator/Partener conform prevederilor legale aplicabile in 
materie financiar-contabila; 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.  
Datele cu caracter personal ale castigatorilor care nu sunt cuprinse in procesele verbale de predare 
primire a premiilor vor fi distruse de catre Organizator in termen de 60 zile, Organziatorul 
impunand aceeasi obligatie si imputernicitilor sai. 
Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop 
decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare in materie de 
arhivare. 
 
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal de catre Partener   
 
Partenerul va stoca datele personale ale castigatorilor timp 3 ani de la data incetarii campaniei, in 
scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.  
  
Pentru scopul arhivarii datelor conform Legii arhivelor nationale si tinand cont de Nomenclatorul 
arhivistic (aprobat de Arhivele Nationale)  aplicabil la nivelul Partenerului si pentru prelucrarea 
datelor de catre acesta  in scopuri statistice datele pot fi stocate pentru perioade mai mari decat 
cele indicate anterior. 
 
 
Drepturile persoanelor vizate 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Partile vor 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. 
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Informatii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si a drepturilor dvs. 
puteti obtine prin transmiterea unei solicitari catre : 
 

 RADIO XXI S.R.L; gdpr@virginradio.ro 
Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale  Virgin Radio Romania 

în alte contexte, vă rugăm să vizitați Notificarea privind Confidențialitatea disponibilă la 

adresa:  
https://virginradio.ro/nota-de-informare-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-personale/.  

 

 
 

 GARANTI BANK S.A., la sediul central al acesteia, precum si prin mijloace electronice, la 
adresa de e-mail dpo@garantibbva.ro, furnizand suficiente date care sa permita 
identificarea dvs. de catre Banca. 

 
 
 
Securitatea datelor cu caracter personal 
Partile  se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la 
concurs.  
Partile se obliga sa impuna Imputernicitilor precum si Subimputernicitilor obligatii similare. 
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de 
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 
 
Dispozitii finale 
Datele personale ale participantilor la concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
 
Prezentul Regulament s-a redactat si emis in data de 05.11.2019 
 

mailto:gdpr@virginradio.ro
https://virginradio.ro/nota-de-informare-cu-privire-la-prelucrarea-datelor-personale/

