CAMPANIA „Deseneaza o acasa”
Perioada: 13 august 2018 – 30 noiembrie 2018

SECTIUNEA 1:

1.1. Campania „Deseneaza o acasa” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de
Holcim (Romania) S.A. („Organizatorul”), societate inregistrata in conformitate cu legea
romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etaj
7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/399/2002, cod unic de inmatriculare
12253732 (denumita in continuare “Organizator” sau “Holcim”).
1.2. Prin intermediul acestei campanii, Holcim se obliga sa ofere 30 de premii constand in perne
decorative, celor mai bune desene ale utilizatorilor care participa la concurs .

SECTIUNEA 2:
2.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in mediul online, pe pagina
www.construiesc-singur.ro. Campania se desfasoara intre 13.08.2018 – 30.11.2018, in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.2 Campania se adreseaza tuturor persoanelor cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in
continuare „Participanți”) cu varsta de minim 18 ani impliniti.

SECTIUNEA 3. Mecanismul campaniei
Participantii vor contribui la realizarea unei carti de colorat pentru copiii abandonati din sistemul
Hope and Homes for Children, participand la campania de case desenate pentru copii. Donatorii
sunt invitati sa deseneze o casa in sectiunea special creata pe www.construiesc-singur.ro, sa o
salveze in galerie si astfel intra in concurs. Dupa incheierea campaniei, un juriu format din
reprezentanti Holcim si Hope and Homes for Children va selecta cele mai bune 30 de desene, care
vor fi incluse intr-o carte de colorat special produsa pentru copii. Toate desenele inscrise in
galerie vor deveni vizibile pe site dupa aprobarea acestora de catre moderator. Desenele cu
continut imoral sau indecent, nu vor fi aprobate si nu vor intra in concurs.
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Prin postarea desenului pe pagina de web a organizatorului, participantii isi exprima acordul
pentru folosirea desenului in modalitatea descrisa mai sus si renunta la orice drept patrimonial
sau nepatrimoal asupra desenului
SECTIUNEA 4. Premiile si valoarea acestora
4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda:
- 30 perne, cate o perna pentru fiecare participant ale carui desen a fost selectat pentru
includerea in cartea de colorat. Valoarea totala a celor 30 de perne este fiind de 2.700 lei
4.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea
acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este
acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
SECTIUNEA 5. Anuntarea castigatorilor
5.1. Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen
de maximum 3 zile lucratoare de la data validarii, pentru a fi informati in legatura cu premiul
castigat si procedura de intrare in posesie.
5.2. Participantii desemnati castigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in
Campanie. Reprezentantul Organizatorului va incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator
apeland numarul de mobil de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervale orare diferite (in
intervalul 09:00-18:00).
SECTIUNEA 6. Validarea castigatorului
6.1. In momentul contactarii telefonice, participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa
furnizeze datele personale constand in nume, prenume, adresa completa, pentru a fi validati.
Datele sunt colectate pentru expedierea premiilor castigate.
6.2. Premiile vor fi expediate prin curier, in termen de 10 de zile lucratoare de la validarea
castigatorilor, pe cheltuiala Organizatorului..
SECTIUNEA 7:
Prezentul document este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.construiesc-singur.ro.

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEI
8.1. Campania va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar
in caz de forta majora, asa cum este aceasta definita de lege si/sau prin decizie unilaterala a
Organizatorului. In aceasta situatie, Organizatorul va anunta participantii, prin publicare pe site,
cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare inaintea incetarii campaniei.
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SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE
9.1. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prezentului
Regulament.
9.2 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.2.1. Părțile convin să partajeze între ele anumite Date cu caracter personal (orice astfel de
date primite de către oricare Parte de la cealaltă Parte: „Date partajate”) în temeiul
articolului 6 par. 1 (b) din Regulamentul General al UE privind Protecția Datelor cu
Caracter Personal (in continuare GDPR), exclusiv în scopul derulării prezentei Campanii
(”Scop permis”). Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de date cu caracter
personal (date sensibile). Partea care primește Organizatorul este operatorul datelor cu
caracter personal.
9.2.2. Detaliile datelor partajate:
(a)

Categorii de persoane vizate avute în vedere:
•

(b)

Participanții

Categorii de date partajate
•

Detalii de contact ale Participantilor, precum nume, prenume, număr de
telefon, adresa de email, adresa sau alte detalii privind canalul de
comunicare

•

Nu vor fi transferate și prelucrate categorii speciale de date cu caracter
personal.

9.2.3. Organizatorul va prelucra întotdeauna Datele partajate într-o manieră profesionistă, în
conformitate cu legislația aplicabilă și prezentul regulament, exercitând un nivel maxim de
competență, atenție și diligență, și va implementa și aplica standarde tehnice și
organizaționale adecvate, de cel mai înalt nivel tehnologic, pentru a asigura securitatea
datelor.
9.2.4. Orice divulgare sau orice transfer al Datelor partajate de către Organizator către o parte
terță se acceptă numai dacă este necesar(ă) pentru Scopul permis și trebuie să respecte
legile aplicabile, în particular articolele 25 și 26 din GDPR.
9.2.5. În eventualitatea unei Încălcări a securității datelor cu caracter personal (articolul 33
GDPR) sau în cazul unor dispute cu sau pretenții formulate de, autoritățile de
supraveghere sau alte părți terțe, Organizatorul va notifica și va informa de îndată
particpantii, cu condiția ca astfel de evenimente să vizeze Prelucrarea Datelor partajate și
să poată da naștere unei obligații sau răspunderi legale sau să vizeze în alt mod interesele
legitime ale celeilalte Participantilor. Părțile se vor coordona și se vor sprijini reciproc în
mod rezonabil în legătură cu orice astfel de eveniment.
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9.2.6.

Organizatorul va șterge prompt Datele partajate de îndată ce acestea nu mai sunt
necesare în Scopurile permise, cu excepția cazului în care Destinatarul datelor are
obligația sau i se permite prin legislația aplicabilă să continue să prelucreze Datele
partajate.

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale,
eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi puse la dispozitia publicului prin
afisare pe site.

Organizator,
Holcim (Romania) S.A.

4

