
Regulamentul concursului "Cum crezi că va arăta o casă inteligentă a viitorului?"

§ 1. dispoziții generale

Organizatorul concursului intitulat "Cum credeți că va arăta casa inteligentă a viitorului? -

(denumit în continuare "Concursul") este Audio Video Design Sp. z o.o. cu sediul social în

ul. Kurantów 34, 02-873 Varșovia, înregistrată în Registrul Întreprinzătorilor ținut de

Tribunalul Districtual din Varșovia, Departamentul IX Economic al Registrului Național al

Instanțelor, cu următorul număr KRS: 0000141174, NIP: 5261036502, (denumit în

continuare "Organizatorul"). 2.

Concursul se desfășoară pe teritoriul Republicii Polone pe site-ul

https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/. Toate informațiile despre Participant

puse la dispoziție sau colectate în legătură cu Concursul vor fi prelucrate de către

Organizator.

3. Concursul se desfășoară în perioada 01.07.2021 - 31.07.2021.

4. Scopul concursului este de a oferi https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/,

materiale (foto, video sau text) cu informații despre ideea unei case inteligente a viitorului.

5 Concursul se desfășoară pe baza prezentului Regulament ("Regulamentul").

6. Concursul nu este un joc de noroc, așa cum este definit în Legea din 19 noiembrie 2009

privind jocurile de noroc (adică în Monitorul Oficial al României din 2018, punctul 165).

Organizatorul este un promotor public în sensul articolului 919 din Codul civil.

§ 2 Condiții de participare la concurs

1. Participant la Concurs este un utilizator al site-ului

https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/, cu vârsta minimă de 18 ani, cu o

adresă de e-mail fictivă, care a participat la Concurs prin postarea conținutului cerut în

formularul de pe site-ul Organizatorului.

2. Un participant la concurs poate trimite cel mult o lucrare/material.

3. Angajații sau reprezentanții Organizatorului nu au voie să participe la Concurs.

4 Participarea la Concurs este condiționată de citirea și acceptarea acestui Regulament

disponibil la https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/, iar participarea la

Concurs este echivalentă cu acceptarea Regulamentului.

§ 3 Reguli și desfășurarea concursului



1. Lucrarea de concurs constă în trimiterea unei lucrări/material în formă scrisă,

fotografică sau video, cu informații despre cum își imaginează Participantul casa

inteligentă a viitorului?

Pentru a participa la concurs trebuie să completați un formular (nume, adresă de e-mail,

să scrieți un text sau să atașați o fotografie sau un fișier video) la

https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/. 3.

3) Cerințele tehnice minime pentru lucrarea de concurs sunt: o fotografie în format .png,

.jpg, .jpeg, cu o dimensiune maximă de 15 MB, un videoclip cu o dimensiune maximă de

15 MB sau un text completat în câmpul formularului.

Cererea menționată la alineatul (2) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) depunerea trebuie să se facă în perioada de desfășurare a Concursului, adică între

01.07.2021 și 31.07.2021;

b) Lucrarea de concurs nu poate încălca drepturile de autor sau drepturile de imagine ale

unei terțe părți;

c) Lucrarea de concurs nu trebuie să încalce legea, prevederile Regulamentului și nici să
aibă un conținut care încalcă drepturile terților, demnitatea umană sau bunul nume al

terților, sau să aibă un conținut pornografic, ofensator sau vulgar. 5;

Fiecare lucrare de concurs depusă va fi supusă verificării de către Organizator în ceea ce

privește conformitatea acesteia cu cerințele Regulamentului. Lucrările care nu sunt

trimise la timp sau care nu îndeplinesc alte cerințe specificate în Regulament nu participă
la Concurs. Organizatorul poate exclude o Lucrare de concurs în cazul în care stabilește că
o anumită Lucrare de concurs nu respectă Termenii și condițiile sau în cazul în care terțe
părți fac reclamații la Organizator în legătură cu această aplicație. Organizatorul va

informa participantul prin e-mail cu privire la excluderea din concurs a lucrării sale de

concurs. Dreptul Organizatorului de a exclude un Participant din Concurs, așa cum este

descris în propozițiile anterioare, este acordat în orice etapă a Concursului și, de

asemenea, după finalizarea acestuia, și include, de asemenea, dreptul de a priva

Participantul de Premiu.

6. O comisie de selecție formată din 3 reprezentanți ai Organizatorului va selecta

câștigătorii până la data de 13.08.2021.

7. Câștigătorii vor fi anunțați despre premiul primit prin e-mail la adresa adăugată în

formularul de concurs și vor fi rugați să furnizeze datele personale: numele și prenumele,

adresa de corespondență și numărul de telefon de contact.



8 Câștigătorul își va pierde dreptul la Premiu dacă refuză să accepte Premiul sau premiul

material sau dacă nu poate fi contactat din motive independente de voința
Organizatorului sau dacă Premiul nu poate fi livrat din motive independente de voința
Organizatorului, în special ca urmare a furnizării unor detalii incorecte sau a neactualizării

detaliilor Câștigătorului.

§ 4 Premii și distribuirea lor 1.

În cadrul concursului se acordă următoarele premii:

a) Netatmo - Sistem inteligent de alarmă cu cameră;

b) Netatmo - capete termostatice inteligente;

c) Netatmo - Stație meteo inteligentă;

d) Netatmo - Senzor inteligent de calitate a aerului. 2.

Premiile descrise în §4.1 a) din acești Termeni și condiții vor fi trimise câștigătorilor prin

curier sau livrate la un magazin Denon sau la un magazin Audio Forum la alegerea

câștigătorului.

Participantul nu poate solicita ca Premiul sau Premiul material să fie schimbat pentru un

echivalent monetar sau pentru orice altă formă de compensație.

Participantul nu poate transfera dreptul la Premiu sau Premiul material unei terțe părți. 5.

Participantul poate renunța la dreptul la premiu sau la premiul material.

§5 Proprietatea intelectuală 1.

Prin trimiterea lucrării sale de concurs, participantul declară că lucrarea sa de concurs nu

încalcă niciun drept personal sau de proprietate al unor terțe părți, inclusiv drepturile de

autor sau dreptul la publicitate.

a) Trimiterea unei înscrieri în conformitate cu regulile specificate în Regulament

echivalează cu acordarea către Organizator a unei licențe neexclusive, fără redevențe, cu

drept de sublicență, de a utiliza înscrierea și fotografia trimisă, fără restricții temporale și

teritoriale, în scopuri legate de organizarea Concursului, precum și în scopuri de marketing

și promovare ale Organizatorului, prin a) înregistrarea prin utilizarea tuturor tehnicilor

cunoscute pe toți suporturile cunoscute, ceea ce include în special înregistrarea prin

tehnici analogice, digitale și optice,



b) înmulțirea cu ajutorul tuturor tehnicilor digitale, analogice și optice cunoscute,

c) publicarea pe suporturi externe și interne,

(d) afișarea publică repetată

e) exploatarea pe internet, pe site-uri web, prin telefon sau prin satelit, cu sau fără fir, prin

tehnici digitale sau analogice,

f) punerea sa la dispoziția publicului în așa fel încât toată lumea să aibă acces la ea într-un

loc și la un moment ales de ea însăși,

g) utilizarea în activități de marketing.

2) Prin participarea la Concurs, Participantul este de acord să nu-și exercite drepturile de

autor personale asupra participării pe care a făcut-o și asupra fotografiei pe care a

trimis-o și, în special, este de acord ca participarea sa și fotografia conținută în aceasta să
fie folosite fără a furniza numele și/sau pseudonimul autorului.

Participantul este singurul responsabil pentru orice încălcare a drepturilor de autor, a

drepturilor de proprietate și/sau a drepturilor personale ale unor terțe părți în legătură cu

fotografia trimisă Organizatorului. Participantul este obligat să ramburseze

Organizatorului toate costurile suportate de acesta în legătură cu încălcarea drepturilor

sau a bunurilor unor terțe părți ca urmare a trimiterii de către participant a unei fotografii

neautorizate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica în orice moment aplicația pentru a verifica

dacă aceasta conține conținutul interzis, menționat la punctul 4 de mai sus, iar în cazul în

care găsește un astfel de conținut, de a exclude Participantul în neregulă în orice etapă a

Concursului.

§ 6 Date cu caracter personal

(1) Organizatorul: Audio Video Design Sp. z o.o. cu sediul social pe Kurantów Street 34,

02-873 Varșovia, Polonia, va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu

prevederile Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu

caracter personal) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119, p.1), în calitate de

administrator de date, datele cu caracter personal ale Participanților, care au fost

transmise de către Participanți în legătură cu Concursul, inclusiv pentru a participa la

Concurs (denumite în continuare "Date cu caracter personal").

A doua parte a datelor cu caracter personal va fi prelucrată în scopul concursului, în

special pentru a comunica cu participanții, pentru a acorda premii și pentru a soluționa

plângerile.



Datele cu caracter personal ale terților sunt furnizate de către participanți în mod voluntar,

dar în cazul în care nu furnizează datele cu caracter personal, participantul nu va putea

participa la concurs.

4 De asemenea, Organizatorul informează că în conformitate cu Regulamentul (UE)

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, intrat în vigoare

la 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare "RODO". În

conformitate cu cerințele Regulamentului, Organizatorul, în calitate de operator de date cu

caracter personal, informează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul

menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RODO, și anume în scopul desfășurării

Concursului, în special în scopul comunicării cu Participanții, al eliberării Premiilor și al

investigării reclamațiilor. În plus, organizatorul informează că:

(a) Organizatorul poate fi contactat la adresa sediului social și la adresa de e-mail indicate

în Regulament;

b) datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul desfășurării Concursului,

în special în scopul comunicării cu participanții, al eliberării premiilor și al procesării

reclamațiilor;

c) datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 12 luni de la data

încheierii concursului;

(d) în conformitate cu prevederile RODO, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018, orice

persoană vizată poate solicita, în baza RODO, de la operatorul de date cu caracter

personal, în acest caz Organizatorul, accesul la acele date cu caracter personal care o

privesc și poate solicita, de asemenea, rectificarea, ștergerea, restricționarea, prelucrarea

acestora.

(5) În conformitate cu prevederile RODO, din data de 25 mai 2018, persoana vizată are

dreptul, în baza RODO, de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa

particulară - prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în temeiul articolului 6

alineatul (1) literele (e) sau (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European

și al Consiliului (UE) 2016/679, inclusiv crearea de profiluri în baza acestor dispoziții.
Operatorului de date cu caracter personal, în acest caz Organizatorul, nu i se mai permite

să prelucreze astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul

demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează
asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau motive pentru a stabili,

afirma sau apăra pretenții.



(6) În conformitate cu dispozițiile APD, din data de 25 mai 2018 , în cazul în care datele cu

caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are

dreptul, în temeiul APD, de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter

personal care o privesc în scopul unui astfel de marketing, inclusiv al creării de profiluri, în

măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care

persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter

personal nu mai pot fi prelucrate în astfel de scopuri.

7 În conformitate cu dispozițiile RODO, din data de 25 mai 2018 , fiecare persoană vizată
va avea, de la data intrării în vigoare a RODO, dreptul la portabilitatea datelor, în

conformitate cu RODO. Acest lucru înseamnă că persoana vizată va avea dreptul de a

primi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de către o mașină, datele

cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat unui operator, în acest caz

Organizatorul, și va avea dreptul de a trimite aceste date cu caracter personal unui alt

operator, fără ca operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să o

împiedice, în cazurile specificate în RODO.

(8) În conformitate cu dispozițiile RODO, care intră în vigoare la 25 mai 2018, fiecare

persoană vizată va avea dreptul, în temeiul RODO, de a depune o plângere la o autoritate

de supraveghere, care este Autoritatea Supremă pentru Protecția Datelor, în special în

statul membru al Uniunii Europene în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau

care este locul presupusei încălcări, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu

caracter personal care o privesc încalcă dispozițiile RODO.

(9) Datele prelucrate conform celor de mai sus nu vor fi utilizate pentru crearea de profiluri

sau pentru luarea automată de decizii în legătură cu acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar constituie totuși o condiție
pentru participarea la concurs.

§ 7 Plângeri 1.

Reclamațiile sunt tratate de către organizator. Vor fi luate în considerare numai

reclamațiile făcute în scris și trimise prin scrisoare recomandată la adresa organizatorului:

Audio Video Design Sp. z o.o. cu sediul social în Kurantów Street 34, 02-873 Varșovia,

Polonia, cu inscripția "Reclamație - Concurs Soundcore" pe plic, semnată de reclamant,

care să cuprindă: numele și prenumele sau numele Participantului, adresa de

corespondență a Participantului, motivul reclamației și cererea Participantului. 2.

O plângere este investigată timp de 14 zile de la data primirii acesteia. Solicitantul este

notificat cu privire la metoda de procesare a cererii prin scrisoare recomandată în termen

de 14 zile de la data procesării cererii de către organizator. Decizia organizatorului privind

modul de examinare a reclamației este definitivă.



§ 8 Dispoziții finale 1.

În primul rând Regulamentul acestui concurs este disponibil pe site-ul

(https://lp.audioforum.eu/contest/10-lat-netatmo/ și la sediul organizatorului.

Pentru a clarifica orice îndoieli cu privire la participarea unui Participant la Concurs,

Organizatorul poate contacta Participantul folosind adresa de e-mail adăugată în

formularul de Concurs și poate solicita informații detaliate cu privire la participarea sa la

Concurs, inclusiv depunerea unei declarații de formă și conținut specifice, precum și

prezentarea documentelor relevante. 3.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția ca aceste

modificări să nu fie în detrimentul participanților și să nu încalce drepturile dobândite de

aceștia. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică
dispozițiile generale aplicabile ale legislației poloneze, în special Codul civil. În alte

privințe, toate situațiile care nu sunt reglementate de regulament vor fi rezolvate de către

organizator.


