
S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 
 
 
 

timbru sec 

                                          REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
“Urmareste HBO si castiga ochelari VR”  

 
 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
Organizatorul concursului “Urmareste HBO si castiga ochelari VR” este RCS & RDS S.A., cu sediul               
in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, cod unic de                   
inregistrare 5888716, atribut fiscal RO, numarul de inregistrare la Registrul Comerţului J40/12278/1994,            
reprezentata prin Serghei Bulgac in calitate de Diretor General si Presedinte C.A., denumita in              
continuare „RCS & RDS” sau „Organizatorul”, iar Co-organizator al acestei campanii este HBO             
ROMANIA SRL, cu sediul in Strada Buzesti, 76- 80, etaj 5, sector 1, Bucuresti, CUI RO 9337019,                 
numar de identificare in Registrul Comertului J40/2103/1997, reprezentata de Madalina Popescu avand            
calitatea de General Manager, numit in cele ce urmeaza „HBO” sau „Co-organizatorul”. 

Prin organizarea acestui Concurs, RCS & RDS si HBO urmaresc promovarea brand-urilor „Digi” si              
„HBO”. 

Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si             
oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe              
parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei            
aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 19 octombrie 2020, pe site-ul               
www.digiromania.ro si poate fi acordat in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului din              
Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, pe perioada                 
desfasurarii Concursului, de luni pana vineri, intre orele 11.00 - 16.00. 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de               
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se               
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a              
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului (putand                
inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament              
urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a Organizatorului,                
respectiv „www.digiromania.ro”. 

2. TEMEIUL LEGAL 
Regulamentul Concursului este redactat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind           
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, republicata. 
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3. DURATA CONCURSULUI  
Concursul se va desfasura in perioada 19 octombrie 2020 - 01 noiembrie 2020, data de incepere a                 
Concursului putand fi modificata din cauza unor imprejurari exceptionale, independente de vointa            
Organizatorului. Orice modificare va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor            
publice de comunicare, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul           
www.digiromania.ro. 

4. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului            
www.digiromania.ro si al celorlalte mijloace de comunicare mentionate in prezentul Regulament sau            
aflate la dispozitia Organizatorului. 

5. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
In cadrul Concursului “Urmareste HBO si castiga ochelari VR” poate participa orice persoana fizica              
care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 19 octombrie                
2020; 

b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei; 
c) nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului angajatii sau colaboratori            

ai altor societati din Grupul RCS & RDS sau Co-organizatorului si nu sunt rude sau afini ale/ai                 
persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. c), pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau                
colaterala; 

d) detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care               
va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca participantii sunt              
declarati castigatori ai Concursului; 

e) nu inregistreaza restante la plata vreunei sume de bani in legatura cu serviciile de comunicatii               
electronice sau de alta natura prestate de Organizator; 

Participarea la Concurs implica prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, in conditiile              
prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte              
integranta din prezentul Regulament.  

Validarea castigatorilor si modul in care acest concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al              
Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca            
atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la                  
imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. 

Inscrierea la Concurs, participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles si accepta                
prezentul Regulament; (ii) se obliga sa respecte integral prevederile prezentului Regulament si (iii)             
inteleg faptul ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, pot fi exclusi din Concurs              
si orice premii acordate pot fi anulate. Cerintele mentionate la subpunctele (i)-(iii) reprezinta conditii              
esentiale pentru inscrierea la Concurs.  
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6. MECANISMUL CONCURSULUI 
Pentru inscrierea in Concurs, persoanele fizice care sunt deja abonate sau care se aboneaza, in perioada                
Concursului, respectiv in orice zi din perioada 19 octombrie 2020-01 noiembrie 2020, la serviciul de               
telecomunicatii Digi TV cablu sau satelit furnizat de RCS&RDS si care activeaza extraoptiunea TV              
MAXPAK, trebuie sa bifeze casuta corespunzatoare acordului de participare la Concurs.  

Validarea participantilor la concurs se face in baza activarii extraoptiunii MAXPAK, pentru care             
beneficiaza de 2 luni de gratuitate, si prin bifarea acordului de participare la concurs.  

Participantii se pot inscrie accesand sectiunea dedicata Concursului de pe pagina www.digiromania.ro            
sau din aplicatia mobila Digi Romania. 

Pe 6 noiembrie, toti cei care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru participarea la concurs              
vor participa la tragerea la sorti organizata cu ajutorul random.org, urmand a fi extrasi 50               
castigatori. 
 
6.1. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului 
Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la 
dispozitia autoritatilor competente in domeniu. 

6.2. Fraudarea Concursului 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul                
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea            
participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda. 
 
7.  DESCRIEREA PREMIILOR. 
In cadrul Concursului vor fi acordate 50 de premii, fiecare constand intr-o pereche de ochelari VR                
in valoare de 108 Ron + TVA. 

Premiile sunt oferite de catre HBO Romania SRL, iar valoarea totala a acestora este de 5.400 
RON + TVA.  
 
Castigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.  

Castigatorii premiilor urmeaza sa fie contactati telefonic sau prin orice alte mijloace de catre              
reprezentantii departamentului Comercial Rezidential Livrari ai Organizatorului pentru a stabili          
conditiile specifice de acordare a premiilor si pentru a programa data si intervalul orar pentru livrarea                
acestora. Daca este cazul, castigatorul se va prezenta in termenele agreate cu reprezentantii             
Organizatorului la sediul social al acestuia din Bucuresti in vederea clarificarii tuturor aspectelor             
necesare. 

In cazul in care castigatorul nu va fi gasit acasa de catre firma de curierat (dupa 3 vizite), premiul va fi                     
returnat de catre firma de curierat la sediul central RCS & RDS din Bucuresti. In cazul in care                  
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castigatorul nu isi ridica premiul pana la 2 decembrie 2020, acesta va pierde premiul, care poate fi                 
utilizat de Organizator dupa cum considera de cuviinta. 
 
Predarea premiilor se va realiza prin incheierea cu castigatorii sau cu mandatarii acestora, imputerniciti              
in baza unei procuri notariale speciale, a unui proces-verbal de predare-primire. In cazul in care               
castigatorul/castigatoarea unuia dintre premii este o persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu,             
aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va               
semna in numele castigatorului o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere              
decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice               
natura legate de premiul respectiv. 

 
8.RESPONSABILITATE 
Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de                
proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea           
premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul                
Concursului, acestea fiind in sarcina producatorilor/distribuitorilor care comercializeaza produsele         
acordate sub forma de premii.  

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a ignora participarile care nu sunt conforme acestui Regulament si               
de a întreprinde orice măsură rezonabila pentru a se proteja impotriva cererilor frauduloase sau              
incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificari ulterioare in ceea ce priveşte identitatea, varsta şi alte                  
date relevante despre participant.  

Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate                  
informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii                 
legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai              
acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu             
prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul va inmana premiile castigatorilor, iar pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor sale,              
acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati,             
la libera sa alegere. 

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Nota de informare              
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament. 

In conformitate cu prevederile art. 42 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind             
comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul isi asuma            
obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorilor si premiile acordate. 

10. TAXE SI IMPOZITE 



Daca va fi cazul, conform legislatiei fiscale aplicabile, Co-organizatorul are obligatia de a calcula si               
vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in              
vigoare aplicabile in Romania. La data redactarii prezentului Regulament, valoarea impozitului          
reprezinta 10% din valoarea neta a premiului, ce se calculeaza ca diferenta dintre valoarea bruta a                
premiului si suma reprezentand venitul neimpozabil (600 lei). 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate in                 
Concurs, cum sunt, de exemplu, cheltuielile de transport necesare pentru deplasarea castiatorului la             
sediul Organizatorului in vederea ridicarii premiului, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor              
premiilor. 

11.INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul Concurs poate inceta numai in urmatoarele situatii: 
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul; 
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 
motive independente de vointa sa, de a organiza sau desfasura prezentul Concurs; 
- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul. 

12. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale               
amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele                 
judecatoresti romane competente. 
 
Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati 
Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în 
arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii. 
 

ORGANIZATOR  
RCS & RDS S.A. 
Director General, 

Serghei Bulgac 
 


