REGULAMENTUL CONCURSULUI
“ Demonstreaza ca stii sa faci business intelligent si BCR te premiaza cu 10.000 EUR! „
(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.concursimperiulleilor.protv.ro si pe www.bcrscoaladebusiness.ro)
Art. 1 Organizator
Societatea, PRO TV SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 105, et. 1, sector 2, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CIF RO2835636 si cont nr. RO06 INGB 0001
0001 0309 8918, deschis la Banca ING Bucuresti, reprezentata prin imputernicit Alexandrina Dospinescu, denumita
in continuare PRO TV sau Organizatorul.
si
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei
nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, București, cod poștal 060013, Bucureşti, Romania,
avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata
in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod IBAN: RO39RNCB0002B00053474306 deschis
la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un
capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, reprezentata prin Ionut Stanimir, in
calitate de Director Executiv, denumita in continuare Partenerul sau BCR..
Concursul “ Demonstreaza ca stii sa faci business intelligent si BCR te premiaza cu 10.000 EUR!” (denumit in
continuare „Concursul”) se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial al Concursului
(denumit in continuare „Regulamentul”), care are caracter obligatoriu pentru toti participantii. Premiul acordat de
catre Partener castigatorului Concursului este de 10.000 (zecemiii) de Euro (denumit in continuare „Premiul”).
Informatii cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email concurs@protv.ro
Art. 2 Durata concursului
2.1. Concursul se deruleaza in intervalul 17 februarie 2021 – 5 mai 2021, pe teritoriul Romaniei. PRO TV si Partenerul
isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a
anunta publicul pe site-ul www.concursimperiulleilor.protv.ro si pe site-ul www.bcrscoaladebusiness.ro, printr-o
modalitate care asigura aducerea la cunostinta a acestor modificari vizitatorilor site-ului si implicit participantilor la
Concurs.
2.2. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi consultat direct pe
www.concursimperiulleilor.protv.ro si pe www.bcrscoaladebusiness.ro
Art. 3 Conditiile de participare
3.1. Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.concursimperiulleilor.protv.ro si site-ului
www.bcrscoaladebusiness.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului;
b) au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania;
c) au acceptate termenii si conditiile prezentului Regulament;
d) au
acceptat
termenii
si
conditiile
site-urilor
www.concursimperiulleilor.protv.ro
si

www.bcrscoaladebusiness.ro
e) au acceptat furnizarea datelor personale solicitate potrivit Art. 4 „Protectia datelor personale” si Art. 5 „Modul
de desfasurare al Concursului” din prezentul Regulament.
3.2. Nu vor avea drept de participare angajatii si/sau colaboratori persoane fizice si/sau juridice (avand un contract in
vigoare) ai Organizatorului si/sau ai Partenerului si/sau ai grupurilor de societati aflate in acelasi grup de societati cu
acestia si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si sotul/sotia si rudele acestora pana la gradul
IV.
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Art. 4 Protectia datelor personale
4.1 Prin participarea la Concurs, participantii consimt ca Organizatorul si Partenerul sa colecteze, sa inregistreze, sa
organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea
participanților în Concurs, înregistrarea acestora pe pagina dedicată Concursului, publicarea Castigatorului pe pagina
Concursului si pe Pagina Partenerului, posibilitatea acestuia de a fi desemnat câștigător și acordarea Premiului
Concursului, date personale ce vor consta din: (i) pentru participantii inscrisi la Concurs: nume, prenume, adresa de
email si numarul de telefon; (ii) pentru castigatorul Concursului: nume, prenume, anul nasterii, numarul de telefon,
adresa de e-mail, adresa domiciului, extrasul de cont si copia actului de identitate. Participantii inscrisi consimt ca in
cazul in care vor fi alesi drept castigator ai Premiului Concursului sa furnizeze aceste date cu caracter personal care
vor fi prelucrate de Organizator si Partener.
4.2. Atribuirea Premiului Concursului este conditionata de indeplininirea conditiilor mentionate in art. 5 de mai jos,
respectiv de furnizarea informaţiilor/datelor personale sus-menţionate, in scopul validarii castigatorului.
4.3. Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorului prezentului Concurs
si a Premiului acordat.
4.4. Refuzul unui participant declarat castigator de a i se prelucra datele personale in scopul prezentului Concurs si/sau
furnizarea incompleta, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Organizator, indreptatesc
Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.
4.5. Cu acordul expres al participantului declarat castigator, persoana si imaginea acestuia vor putea fi folosite in
mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de catre Organizator si/sau Partener in cadrul Concursului fara
niciun fel de obligatie de plata.
4.6. Organizatorul si Partenerul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata
Concursului. Astfel, Organizatorul si Partenerul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale
participantilor inscrisi la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
4.7. În conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora,
participantii inscrisi au urmatoarele drepturi :
(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare
în scopul organizării și desfășurării Concursului;
(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;
(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing;
Participantii pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta
o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a
participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa de email: GDPR.general@protv.ro.
Participantii pot contacta Partenerul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta o
plângere în legătură cu modul în care Partenerul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a
participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Partenerului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa de email: dpo@bcr.ro
In argumentatia incarcata in Concurs va rugam să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu,
informatii legate de originea rasiala sau etnica, opinii politice, convingeri religioase sau de alta natura, de sanatate etc),
numere de asigurare sociala sau informatii legate de cazierul penal.
Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Organizator, Participantii pot
consulta Politica de Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa http://www.protv.ro/confidentialitate.
Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Partener, Participantii pot consulta
Politica de Confidentialitate disponibila la adresa https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politicaprivind-confidentialitatea, participantii la Concurs beneficiind de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii
datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea
datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi
subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai
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multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta BCR la
adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.
Art. 5 Modul de desfasurare al Concursului
5.1 Pentru a se putea inscrie in Concurs participantii, in perioada de desfasurare a Concursului prevazuta la art. 2 de
mai sus, trebuie sa urmeze pasii descrisi mai jos:
1. Sa acceseze pagina Partenerului www.bcrscoaladebusiness.ro si sa isi creeze cont in cadrul platformei
“BCR Scoala de Business” completand datele solicitate, inclusiv sectiunea Profil/Afacerea ta din
www.bcrscoaladebusiness.ro . Dupa actionarea butonului “creaza cont” participantul va primi in mod
automat un Cod Unic De Participare BCR Scoala de Business la Concurs;
2. Participantul va trebui sa acceseze pagina Concursului pe site-ul www.concursimperiulleilor.protv.ro ,
sa completeze datele solicitate, inscriind inclusiv Codul Unic de participare BCR Scoala de Business,
ulterior fiind invitat sa argumenteze provocarea Concursului :“Descrie cum realizezi un business
inteligent”/”Demonstreaza ca stii sa faci business inteligent”
3. Pentru inserarea acestei argumentatii in sectiunea dedicata de pe site-ul
www.concursimperiulleilor.protv.ro, participantul va avea la dispozitie un spatiu de minumul 1200 si
maximum 1500 de caractere.
4. Ulterior, dupa completarea formularului si pentru inregistrarea la Concurs, participantul va trebui sa
apese butonul de TRIMITE.
5.2 Pentru cresterea sanselor de castig, participantii inscrisi in mod corect la Concurs pot face dovada participarii la
Acceleratoare sau Incubatoare de Business, precum si sa-si completeze in mod corect campurile sectiunii “Afacerea
Ta” din platforma www.bcrscoaladebusiness.ro
5.3 Un participant identificat cu acelasi numar de telefon poate efectua maxim o inscriere pe toata perioada
desfasurarii Concursului.
5.4 Codul Unic de Participare BCR generat de platforma Scoala de Business BCR este unic pentru fiecare participant
inscris in cadrul platformei Scoala de Business BCR. Acesta nu poate fi transmis unei alte persoane pentru inscrierea
in Concurs.
5.5 Identitatea participantului trebuie sa fie aceeasi atat in platforma BCR – Scoala de Business, cat si in cadrul
inscrierii inregistrate pe pagina de Concurs. In cazul in care nu este aceeasi identitate, iar participantul este declarat
castigator, Organizatorul si Partenerul isi rezerva dreptul sa invalideze premiul, motivul fiind incercarea de fraudare a
concursului.
5.6 Administratorii site-ului www.concursimperiulleilor.protv.ro isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs orice
participant suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate Concursul.
Art. 6 Premiul Concursului
Concursul “ Demonstreaza ca stii sa faci business inteligent si BCR te premiaza cu 10.000 EUR!” are atribuit un
Premiu, ce consta in suma de 10.000 (zecemii) de euro net.
Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorului. Inmanarea Premiului
7.1 Castigatorul va fi desemnat de catre un juriu format din membrii selectati de catre Partener, in functie de
argumentarea provocarii si tema Concursului, apreciata liber de catre acestia, si avand in vedere urmatoarele criterii
de jurizare:
a) Argumentarea business-ului inteligent – se aloca 50 puncte, dupa cum urmeaza:
o potential de crestere a afacerii– 10 pct
o impactul businessului in comunitate – 10 pct
o profitabilitatea afacerii – 10 pct
o gestionarea riscurilor – 10 pct
o produs/serviciu inovator – 10 pct
b) Participarea intr-un Accelerator/Incubator de Business se aloca 20 puncte
c) Completarea in mod corect a campurilor sectiunii “Afacerea Ta” din platforma www.bcrscoaladebusiness.ro se aloca 30 puncte
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7.2 Juriul isi rezerva dreptul de a lua in considerare doar argumentatiile, respectiv prezentarile aliniate cu tema
Concursului care se refera la subiectul temei Concursului si care nu contin elemente denigratoare, discriminatoare sau
care promoveaza un comportament inadecvat ori care contin discriminari de orice fel.
7.3 Argumentarile pentru dezvoltarea unui business inteligent ce sunt inscrise in Concurs, de catre participantilor
trebuie sa fie originale. Participantii declara si garanteaza ca nu incalca prevederile legale existente privind drepturile
de autor si drepturile conexe, precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala
7.4 Castigator va fi desemnat participantul care a acumulat cel mai mare numar de puncte.
7.5 Desemnarea castigatorului se va face in data de 07 iunie 2021
7.6 Castigatorul desemnat va fi contactat de catre Partener, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la desemnare,
pentru a fi validat si pentru a prelua/confirma datele personale si pentru a trimite actele necesare pentru punerea in
posesia Premiului: document de identitate (buletin) si un extras de cont semnat si stampilat de catre banca care se afla
pe numele castigatorului.
7.7 Castigatorul va fi anuntat public pe site-ul Concursului imediat dupa validarea acestuia telefonica si
transmiterea tuturor documentelor necesare pentru intrarea in posesia Premiului.
7.8 Premiul va fi oferit de catre Partener in maxim 60 de zile lucratoare de la desemnarea acestuia, prin semnarea unui
proces verbal de predare-primire si efectuarea transferului bancar reprezentand valoarea Premiului.
Art. 8 Responsabilitatea
8.1 Organizatorul si Partenerul Concursului nu au nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in litigii legate de
corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
8.2 Partenerul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise in cadrul Concursului, in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care indeplineste conditiile prevazute in cuprinsul prezentului
Regulament.
8.3 Organizatorul si/sau Partenerul nu au obligatia de a purta corespondenta cu participantii la Concurs referitor la
inscrierile in Concurs necastigatoare.
8.4 Organizatorul si/sau Partenerul nu vor putea fi trasi la raspundere pentru suspendarea sau incetarea Concursului in
orice stadiu din cauza intervenirii unor evenimente de forta majora.
8.5 Totodata, Organizatorul si/sau Partenerul nu raspund pentru problemele tehnice sau privind transmiterea
electronica de date aflate in afara controlului lor, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva
Organizatorului si/sau Partenerului.
8.6 Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului
Regulament pot fi descalificati din Concurs.
8.7 Castigatorul care nu doreste sa mai primeasca Premiul, chiar daca initial a participat la Concurs, poate renunta la
acesta prin transmiterea catre Organizator a unui mesaj privat la adresa de e-mail anca.luca@bcr.ro pana la data de 10
iunie 2021, aceasta posibilitate existand numai in situatia in care nu a utilizat deja Premiul acordat.
8.8 Participantul care prin renuntare a pierdut calitatea de castigator nu poate solicita prin niciun alt mijloc atribuirea
Premiului.
8.9 Dreptul asupra Premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.
8.10 Atat Organizatorul, cat si Partenerul, va informa persoanele vizate in mod corespunzator cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal pe care o efectueaza in considerarea propriilor scopuri de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
Art. 9 Taxe si impozite
Partenerul Concursului va calcula, retine la sursa si va varsa la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiul
obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a
castigatorului. De la data virarii Premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin castigatorului.
Art. 10 Publicarea Regulamentului. Intreruperea/Incetarea Concursului
10.1 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi
www.concursimperiulleilor.protv.ro incepand cu data de 17 Februarie 2021.
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disponibil

gratuit

pe

site-ul

10.2 Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Participantii
nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator si/sau Partener in legatura cu concursul sau la suportarea
altor costuri decat a celor inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa
acceseze pagina de internet relevanta pentru inscrierea la Concurs sau in legatura cu Concursul, servicii postale sau
tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.
10.3 Concursul va putea fi intrerupt/incetat inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum
acestea sunt definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului si a Partenerului.
In situatia aparitiei vreunui astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii prin postarea anuntului pe pagina
www.concursimperiulleilor.protv.ro.
10.4 Situatiilor avute in vedere la art. 10.3 le sunt asimilate si hotararile defitinive si irevocabile ale instantelor
competente sau alte acte emise de autoritati publice competente.
10.5 In situatiile avute in vedere la art. 10.3 si 10.4, Organizatorul si/sau Partenerul nu mai are nicio obligatie catre
participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.
Art. 11 Litigii
In cazul unor litigii aparute intre ProTV si/sau Partener si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor
competente din Bucuresti.
Art. 12 Alte prevederi ale Regulamentului
12.1 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile
prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul si/sau Partenerul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea
conditiilor stipulate de Regulament, Organizatorul si/sau Partenerul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile
si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
12.2 Regulamentul oficial de desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul
poate fi consultat pe www.concursimperiulleilor.protv.ro .
12.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa:
concurs@protv.ro in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data,
Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie/contestatie.
12.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul prin act aditional, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare dupa informarea prealabila a participantilor, pe site-ul
www.concursimperiulleilor.protv.ro.
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, 16 februarie 2021, in 2 (doua) exemplare originale.
Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.
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