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Vodafone România S.A. 

REGULAMENTUL Concursului „Vodafone SuperQuiz” 

 

 

I. ORGANIZATORUL. 

1. “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice (denumită în continuare 

“Vodafone” sau “Organizator”), cu sediul social în Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, Bucureşti, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod fiscal RO 8971726, cont bancar RO79 

INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la ING BANK, capital social subscris şi vărsat 70.341.714,17 Lei, 

autorizată să prelucreze date cu caracter personal în baza înscrierii în Registrul de Evidenţă a 

Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 70, reprezentată de D-na Florina Tănase, în 

calitate de Administrator, organizează concursul intitulat  “SuperQuiz”, conform  art. 46 din Ordonanta 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. 

2.Prezentul Regulament are caracter obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul, împreună cu 

detaliile Concursului sunt disponibile în mod gratuit oricărui participant în magazinele Vodafone şi pe site-

ul web www.vodafonesupernet.ro (denumit în continuare “Site-ul web al Concursului” sau “Site-ul”), pe 

întreaga durată a Concursului.  

 

II. SCOPUL. DURATA.TERITORIUL. 

3.Prezentul Concurs se desfasoară în condiţiile legii şi are ca scop promovarea serviciilor de date mobile 

în rândul abonaţilor şi posesorilor de cartele preplatite reîncărcabile Vodafone. 

4.Prezentul Concurs se va desfăşura, conform prevederilor Regulamentului, în perioada 07.09.2014 ora 

12:00:00 şi 15.10.2014 ora 23:59:59 inclusiv (denumită în continuare “Durata” ), cu posibilitate de 

prelungire.  

5.Concursul este organizat şi se desfăşoara pe teritoriul României. 

 

III. PARTICIPANŢI 

6.La Concurs poate participa orice utilizator activ al reţelei naţionale Vodafone Romania, abonat 

persoana fizica sau posesor de cartelă preplatita reîncărcabilă Vodafone, înregistrat în sistemul Vodafone 

şi care a împlinit vârsta de 14 ani, prin răspunsul la practica comerciala a Organizatorului ce face obiectul 

Regulamentului (“Participantul”).  

7.Vodafone Romania consideră că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM sau are acordul 

expres al proprietarului cartelei SIM ce corespunde numărului de telefon mobil cu care Participantul este 

înregistrat în Concurs.  
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8. Angajatii societăţii “Vodafone Romania”,  soţii şi rudele acestora de până la gradul II inclusiv, nu sunt 

eligibili pentru a participa la Promoţie. De asemenea, colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii 

Vodafone Romania SA şi angajaţii acestora, nu au drept de participare la Concurs. 

9.Prin participarea la acest Concurs, Participanţii se angajează să respecte fără rezerve prezentul 

Regulament. 

 

IV. MECANISMUL CONCURSULUI SI SELECTAREA CASTIGATORILOR 

10. Orice client Vodafone poate deveni Participant la Concurs prin accesare sectiunii SuperQuiz de pe 

www.vodafone.ro/supernet si parcurgerea celor 5 intrebari legate de serviciile si ofertele Vodafone. 

Participarea la SuperQuiz este gratuita.  

11. Fiecare raspuns corect va premia Participantul cu 100MB trafic national de internet pe mobil. Un 

participant va putea castiga maxim 500MB intr-o luna si va putea raspunde la intrebarile din SuperQuiz o 

singura data pe luna. 

 

V. PREMII  

12 Acordarea premiilor se va face in functie de numarul de raspunsuri corecte date la intrebari. Pentru 

fiecare raspuns corect, participantul va primi 100MB trafic national de internet pe mobil.  

13. Premiile se vor acorda pe numarul de telefon indicat de participant pe site in termen maxim o luna de 

la data la care premiul a fost castigat, iar castigatorii vor primi un SMS de confirmare in momentul alocarii. 

14. Pentru participatii castigatori care sunt abonati ai Vodafone Romania, traficul de internet oferit ca 

premiu are o valabilitate de 30 de zile din momentul alocarii si se consuma inaintea traficului inclus in 

abonament. In cazul utilizatorilor Cartelei Vodafone, acesta se consuma in ordinea activarii pe cont. 

 

VI. MODIFICĂRI 

17.Orice modificare adusă acestui Regulament va face obiectul unui Act adiţional ce va fi afişat pe Site. 

Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Nicio modificare nu poate produce 

efecte retroactiv şi toţi Participanţii înregistraţi ca si castigatori până la momentul modificării vor beneficia 

de premiile castigate.  

18.Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a 

modificărilor, atâta timp cât acestea sunt afişate pe Site-ul web.  

19.În cazul în care Organizatorul anulează sau întrerupe Concursul, un simplu anunţ în această privinţă 

va fi afişat pe site-ul web. Prin afişarea anunţului respectiv, Concursul va fi automat anulat sau întrerupt şi 

nicio parte interesata nu va avea temei legal în a pretinde continuarea acestuia sau orice fel de 

despăgubiri. 

http://www.vodafone.ro/supernet
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20.În situaţia în care Concursul este suspendat sau întrerupt înainte de expirarea Duratei, Vodafone va 

acorda Premiile câştigate până la data anulării / întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.  

21.În caz de forţă majoră şi/sau caz fortuit, ceea ce duce la imposibilitatea continuării  Concursului, 

Organizatorul poate întrerupe Concursul temporar sau definitiv, operând modificările necesare care vor fi 

comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Utilizatorii să pretindă despăgubiri. 

 

VII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

22.Cu excepţia cazurilor de forţă majoră (ex: pană de curent, etc.) Organizatorul va asigura echipamentul 
tehnic şi software necesar pentru desfăşurarea Concursului, fără a răspunde însă pentru problemele 
tehnice ce nu pot fi controlate.  
23. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în 
incapacitate de a participa parţial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor 
circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul  îl poate în mod rezonabil exercita (ca de 
exemplu: probleme tehnice ale echipamentului terminal prin intermediul caruia se acceseaza Concursul)   
24. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în 
privinţa căruia.  
 

VIII. PROTECŢIA ŞI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

24.Prin participarea la  Concurs, Participanţii îşi dau acordul în mod expres şi neechivoc ca Organizatorul 

să proceseze gratuit pe durata Concursului datele lor personale în scopul desfăşurării Concursului, 

inclusiv pentru organizarea publicităţii acesteia. Următoarele date cu caracter personal vor fi 

procesate.pentru toţi castigatorii: numărul de telefon mobil oferit pentru alocarea premiului, numele şi 

prenumele. 

25.Refuzul de a dezvălui informaţiile de mai sus către Vodafone sau refuzul prelucrării acestora va duce 

automat la descalificarea Participantului si imposibilitatea acordarii premiului. 

26.Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date personale (prin intermediul TV, radio, presa, 

fluturaşi publicitari, alte materiale, etc.) către terţi se va limita numai la câştigătorii premiilor Concursului şi 

va include numai numele şi prenumele acestora. Participanţii îşi vor exprima expres acordul prin 

participarea la astfel de acţiuni publicitare. In termen de 3 luni de la Concursului datele cu caracter 

personal vor fi distruse. 

27.După finalizarea Concursului, anumite date personale (respectiv numărul de telefon mobil, numele şi 

prenumele, adresa) pot fi folosite în vederea informării Participanţilor şi/sau a câştigătorilor cu privire la 

activitatea Organizatorului. Dacă nu doriţi să primiţi acest tip de notificări vă rugăm să trimiteţi o cerere 

scrisă, datată şi semnată la numărul de fax: 037202 14.13.  

28.În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi 

informaţi cu privire la prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau 

ştergerea datelor incorecte. Participanţii se pot de asemenea împotrivi  prelucrării datelor lor în cazurile şi 

în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt definite 

în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării 
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drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor trimite Organizatorului o solicitare scrisă, datată şi semnată 

la numărul de fax: 037202 14.13. 

 

IX. RECLAMAȚII ȘI DISPUTE 

29. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti competente. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Concursului se va face în scris, în 

termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de 

prejudicii. 

 

 


