SC Vodafone Romania S.A.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Forum Vodafone” PENTRU PROMOVAREA Forumului Vodafone
ORGANIZATORUL.
(1) Societatea comerciala “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicatii electronice (numita în
continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucuresti,
înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 5834 8920
deschis la Banca ING BANK, capital social subscris si varsat de 70.341.714,17 lei, avand prelucrarea de date cu caracter
personal notificata si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal numarul 2191 din data
30 mai 2006, reprezentata de dl. Angus Slater, in calitate de Chief Marketing Officer, lanseaza in scopul cresterii numarului
de utilizatori pe pagina nou lansata https://forum.vodafone.ro/, o campanie promotionala intitulata "Forum Vodafone”
(numita în continuare “Campania” sau “Promotia”), în conformitate cu prezentul regulament oficial (numit in continuare
“Regulamentul”) ce respecta dispozitiile legale în vigoare.
Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul, împreuna cu detaliile Campaniei
promotionale, sunt disponibile gratuit oricarui participant pe site-ul https://forum.vodafone.ro/ (numit în continuare
“Website-ul Promotiei” sau “Site-ul”), pe durata întregii Campanii.
Participantii la Campanie pot obtine informatii suplimentare cu privire la numarul de sanse, premii, acordarea premiilor si
alte detalii privitoare la Campanie, si deasemenea pot face sugestii sau reclamatii, apelând gratuit din reteaua Vodafone
numarul *222, de Luni pana Vineri intre orele 8:00 - 22:00 si Sâmbata - Duminica intre orele 8:00 - 18:00
SCOPUL. DURATA.TERITORIUL.
(2) Prezenta Campanie se desfasoara in conditiile legii si are ca scop promovarea Forumului Vodafone disponibil la adresa
web https://forum.vodafone.ro/.
(3) Prezenta Campanie se va desfasura, in conditiile Regulamentului, între 23.01.2012 ora 12:00:00 si 23.02.2012 ora
11:59:59 inclusiv (numita în continuare “Durata” sau “Perioada campaniei”).
(4) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

PARTICIPANTII

La prezenta Campanie poate participa orice vizitator al site-ului https://forum.vodafone.ro/ care are sau isi creaza un cont
MyVodafone. Participarea nu presupune costuri suplimentare. Crearea unui cont MyVodafone este conditionata de
detinerea unei adrese de email si a unui numar de telefon. Orice vizitator al site-ului, fie el sau nu client Vodafone, isi
poate crea fara taxe suplimentare un cont My Vodafone si poate participa la campanie.
Angajatii societati “Vodafone”, sotii si rudele de pâna la gradul II inclusiv, nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie.
De asemenea, colaboratorii, distribuitorii si subdistribuitorii Vodafone Romania SA, cât si angajatii acestora, nu au drept
de participare la Campanie.
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii se angajeaza sa respecte prezentul Regulament fara rezerve.
MECANISMELE PROMOTIEI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.
(5) Vor participa la concurs toate persoanele care acceseaza adresa web https://forum.vodafone.ro/ in perioada
Campaniei si care deschid un topic (subiect de discutie) nou.
(6) In data de 25.02.2012, vor fi desemnati trei castigatori ale caror topicuri (subiecte de discutie) indeplinesc urmatoarele
conditii, in aceasta ordine a importantei:
 cel mai mare numar de utilizatori unici care au comentat topicul (subiectul de discutie)
 cele mai multe comentarii la topic (subiect de discutie)

 cel mai multe aprecieri primite de la utilizatori pentru topic (subiect de discutie)
(7) Premiile constau in:
Locul 1 : o tableta Samsung Galaxy 10.1 16 GB
Locul 2 : un telefon Galaxy Nexus
Locul 3 : o tableta Vodafone Smart Tab 7
Valoarea totala al premiilor este in valoare de 1325 de Euro, cu TVA .
(8) Fiecare castigator va fi listat dupa datele de identificare din contul sau MyVodafone pe baza unui ID unic de participare
la adresa https://forum.vodafone.ro/
(9) Pe langa castigatorii marilor premii, vor fi desemnate suplimentar inca alte alte 6 rezerve cu respectarea criteriilor
stabilite la punctul 9 din prezentul regulament.
Utilizatorii ale caror topicuri (subiecte de discutie), nume de utilizator si/sau avataruri:
- contravin termenilor si conditiilor de utilizare a aplicatiei Forum Vodafone
- aduc injurii si defaimari Vodafone sau competitorilor acestuia
- contin date cu caracter personal (numere de telefon, poze personale)
- nu au legatura cu domeniul telecom, vor fi descalificate din start.
In fiecare zi Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a alege un post deschis pe forum in perioada 23.01 – 23.02, care va
fi utilizat in materiale de comunicare a Forumului Vodafone.
Prin deschiderea unui post pe forum , utilizatorul autorizeaza organizatorul in mod gratuit sa foloseasca continutul
topicurilor (subiectelor de discutie) publicate pe forumul Vodafone in scopuri publicitare, inclusiv prin postarea acestora in
“web benner” afisate pe alte pagini web partenere.
Castigatorii sunt anuntati pe site-ul promotiei – https://forum.vodafone.ro/ - la categoria “Concurs” din sectiunea
“Comunitate – Despre comunitate”. Castigatorii celor 3 premii vor confirma datele prin trimiterea pe email la adresa
indicata de organizator a unei copii a actului de identitate.
ACORDAREA PREMIILOR.
Castigatorii sunt contactati in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea concursului, pe baza datelor furnizate in contul
MyVodafone – adresa de email si numar de telefon.
(10) In cazul in care un castigator nu poate fi contactat din orice motiv timp de 5 zile lucratoare, acesta va fi descalificat, iar
premiul va fi acordat urmatoarei rezerve ce poate fi contactata. Acordarea Premiilor se face in termen de 30 de zile de la
confirmarea datelor castigatorului.
MODIFICARI.
(11) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui Act Aditional la acesta si va fi afisata pe site. Vodafone îsi
rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti
Participantii înregistrati pâna la momentul modificarii vor beneficia de drepturile câstigate deja. Fiecare astfel de
modificare, inclusiv modificarile privitoare la marirea sau reducerea Duratei vor fi autentificate de catre notarul public care
a autentificat prezentul Regulament si vor face parte integranta din acesta; modificarile produc efecte de la data publicarii
lor pe Website-ul Promotiei.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cât timp acestea
sunt afisate pe site.
În cazul în care Organizatorul suspenda sau întrerupe Campania, un simplu anunt în aceasta privinta va fi afisat pe site.
Prin afisarea anuntului respectiv, Campania va fi suspendata sau întrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea
temei în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
În caz de forta majora ce face imposibila continuarea Promotiei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Promotia
operând modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa îndreptateasca Utilizatorii sa
solicite despagubiri.

În situatia în care Campania este suspendata sau întrerupta înainte de expirarea Duratei, Vodafone va acorda premiile
câstigatorilor desemnati pâna la data suspendarii sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.
RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI.
(12) Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea Premiilor stabilite. Vodafone nu va raspunde pentru
nicio întârziere sau imposibilitate a Participantilor de a se loga in concurs din cauza unor probleme de natura tehnica
Cu exceptia cazurilor de forta majora (ex: pana de curent, etc.) Organizatorul va asigura echipamentul tehnic si software-ul
necesar pentru campanie, fara a raspunde însa pentru deficientele tehnice necontrolabile. Orice pretentie formulata de
catre Participanti va fi rezolvata de catre Vodafone, în cazul în care o va gasi întemeiata, astfel încât sa se asigure
egalitatea de sanse a Participantilor si repararea în natura a prejudiciului, daca aceasta este posibila.
Organizatorul nu va raspunde pentru niciun defect, defectiune sau alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va înmâna
fara exceptie câstigatorilor garantia legala corespunzatoare fiecarui premiu. Astfel orice sesizare vizând disfunctionalitati
ale premiilor va fi înaintata producatorului, distribuitorului sau importatorului.
PROTECTIA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
(13) Prin participarea la Campanie, Participantii sunt în mod expres de acord ca Organizatorul sa proceseze pe durata
Campaniei, gratuit, datele personale ale Participantilor în scopul desfasurarii Campaniei dar si pentru organizarea
publicitatii acesteia.
Urmatoarelele date personale vor fi procesate :
a. pentru toti participantii : datele contului MyVodafone cu care se logheaza in concurs, in conformitate cu Termenii si
Conditiile afisati pe site-ul www.vodafone.ro si forum.vodafone.ro
b. pentru toti câstigatorii : numarul de telefon mobil cu care este inregistrat contul MyVodafone, numele si prenumele;
adresa; seria si numarul actului de identitate; CNP.
Refuzul de a dezvalui aceste date catre Vodafone sau refuzul acceptului prelucrarii acestora va duce automat la
descalificarea participantului.

Organizatorul poate dezvalui anumite date ale Participantilor sau ale Câstigatorilor altor entitati care asista Organizatorul
în organizarea si asigurarea publicitatii cu privire la Campanie, societatilor de marketing si altele similare ce vor pregati
materialele de marketing privind Câstigatorii. Datele personale ale Participantilor si Câstigatorilor pot fi dezvaluite si
autoritatilor publice conform legii. Mai mult, prin ridicarea Premiilor, Participantii consimt în mod automat sa participe la
activitati publicitare relevante, cat si ca numele si fotografia lor sa fie utilizate gratuit de catre Vodafone în scop publicitar.
Refuzul unui Castigator de a lua parte la o activitate publicitara sau la alt tip de anunt, cat si refuzul de a i se inscrie numele
pe liste facute publice, daca aceasta i se cere, indreptateste Vodafone sa refuze acordarea Premiului, Castigatorul fiind
astfel descalificat automat.
Dupa finalizarea Campaniei, anumite date personale (respectiv, numarul de telefon mobil, numele si prenumele, adresa)
pot fi folosite în vederea informarii Participantilor si/sau Câstigatorilor cu privire la activitatea Organizatorului. În masura
în care nu se doreste primirea acestui gen de informatii, va rugam sa trimiteti o solicitare scrisa, datata si semnata la
numarul de fax : 037202 14.13. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Organizatorul recunoaste dreptul Participantilor
de a fi informati cu privire la prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate si de a solicita rectificarea sau stergerea
datelor incorecte. Participantii au si dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor lor în cazurile si în conditiile
prevazute de lege. Participantii nu for fi supusi unor decizii individuale, astfel cum acestea sunt definite în Legea Nr.
677/2001 si se pot adresa instantei de judecata competente. În vederea exercitarii drepturilor precizate mai sus,
Participantii vor trimite o solicitare scrisa, datata si semnata la Organizator la numarul de fax : 037202 14.13.
RECLAMATII SI DISPUTE.
(14) Orice disputa aparuta în legatura cu Campania si aplicarea prezentului Regulament va fi supusa rezolvarii unui
Comitet format din 3 membri numiti de Vodafone, cu urmatoarele functii: un reprezentant al Departamentului Financiar,

un reprezentant al Departamentului Juridic si un reprezentant al Departamentului de Marketing, toti din cadrul Vodafone.
Fiecare Participant care se considera prejudiciat se poate adresa instantei judecatoresti competente din România.
Hotarârea comitetului este obligatorie pentru Participanti pâna la anularea ei printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si
irevocabila. Legea aplicabila prezentului Regulament este legea româna.
Prezentul Regulament a fost redactat de catre consilier juridic Dragomirescu Aurelia, s-a semnat astazi data autentificarii
de catre Notarul Public, în 5 (cinci) exemplare din care 4 (patru) exemplare au fost eliberate partidor, unul fiind pastrat
pentru arhiva Notarului Public.
SEMNATURA
___________________
Angus Slater
Chief Marketing Officer
SC Vodafone Romania S.A.

