REGULAMENT DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
“Drumul pe uscat, pana la mare si inapoi”

1. Organizatorul
Concursul ”Drumul pe uscat, pana la mare si inapoi”, este organizat de Țiriac Auto S.R.L.
(denumita in continuare “Organizator” sau “Țiriac Auto”), cu sediul social in Bulevardul Expozitiei,
nr. 2, Cladirea C9, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/745/2012, Cod unic de inregistrare 11331727, reprezentata prin Marius-Mihail Marian in
calitate de Administrator.
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii
pentru toti participantii.
Prin participarea la Concurs, se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a Regulamentului și a Anexei 1 la prezentul Regulament privitoare la Informații cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții se obligă să respecte și să se
conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament și legislației
aplicabile în România.
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit în format electonic pe site-ul www.tiriacauto.ro
începând cu data de 30 august 2019 si până la 3 septembrie 2019.
2. Locul de desfasurare a concursului:
Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de web a Tiriac Auto accesibila din link-ul
https://www.tiriacauto.ro/ro/landing/ford-regatta-it-09-2019/288.
3. Perioada de desfasurare a concursului:
Concursul se desfasoara in perioada 30 august 2019, ora 10:00 – 3 septembrie 2019, ora 20.00.
Desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 4 septembrie 2019, pana la ora 14.00,
respectand mecanismul de desfasurare al concursului.
4. Conditii de participare:
Poate participa la acest Concurs orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, care are 18 ani
impliniti si care detine, de cel puțin 1 an, permis de conducere pentru categoria B valabil si este
inscris la evenimentul “Regatta IT”, editia 2019, organizat de Softlead Development S.R.L. Prin
„participant înscris la evenimentul Regatta IT, ediția 2019” se înțelege persoana fizică care a
achitat taxa de înregistrare/participare la evenimentul Regatta IT. Verificarea condiției cu privire
la înscrierea în evenimentul Regatta IT va fi confirmată de Organizator cu Softlead Development
S.R.L.
Nu pot participa la Concurs angajatii companiilor Țiriac Auto S.R.L. sau al altor companii care fac
parte din Grupul Tiriac, ai companiei Softlead Development S.R.L., precum si sotul/sotia si rudele
de gradul I ale acestora.
Pentru a putea participa la acest concurs, este necesara inscrierea datelor/completarea
campurilor de pe pagina concursului mentionata la art. 2, precum si achitarea taxei de
înscriere/participare la evenimentul ”Regatta IT” ce se va desfasura în Com. Limanu, jud.
Constanta, in perioada 7-8 septembrie 2019.

5. Mecanismul de desfasurare al concursului ”Drumul pe uscat, pana la mare si inapoi”.
Poate participa orice persoana, care respecta toate conditiile mentionate la art. 4 - Conditii de
participare si care raspunde: ”Mondeo Hybrid” la intrebarea Concursului – „Care este numele
modelului Ford care este disponibil in Romania si in varianta Hybrid?”.
Pentru a se inscrie in Concurs, fiecare participant trebuie sa parcurga in mod cumulativ urmatorii
pasi:
1. Sa raspunda: ”Mondeo” la intrebarea Concursului – Care este numele modelului Ford care este
disponibil in Romania si in varianta Hybrid?
2. Sa completeze in mod corect si complet formularele privind acordul pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal necesare in vederea participarii la Concurs (nume, prenume, telefon, e-mail,
fotografiere si publicare fotografii pe pagina de facebook a organizatorului) solicitate pe pagina
web a concursului.
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti (folosind platforma random.org) in data de 04
septembrie 2019 si comunicate pe site-ul www.tiriacauto.ro in aceeasi zi, pana la ora 14:00.
Un participant se poate inscrie o singura data la concurs.
Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si
considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror
neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva
participare valida.
6. Desemnarea Castigatorilor
Castigatorii vor fi desemnati pe data de 04 septembrie 2019, pana la ora 14.00, respectand
mecanismul de desfasurare al concursului.
Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj privat pe adresa de e-mail folosita pentru inscrierea in
concurs pana la data de 04 septembrie 2019, ora 17:00. In cazul refuzului unui potential castigator
de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu
doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine
similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va
pierde dreptul de atribuire a premiului. În aceste ultime situații, se va proceda la o nouă tragere
la sorți, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
7. Premiile Concursului:
In cadrul prezentului Concurs se vor acorda 3 (trei) premii, dupa cum urmeaza:
a) Prima extragere - un premiu constand intr-o sesiune de Test Drive cu modelul Ford Kuga.
Masina Ford Kuga va fi oferita in Test Drive in perioada 6 septembrie, ora 17:00 – 9 septembrie,
ora 10:00. Masina va fi predata catre castigator si restituita de acesta la showroomul Ford Tiriac
Auto din București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1.
b) A doua extragere – un premiu constand intr-o sesiune de Test Drive cu modelul Ford Focus.
Masina Ford Focus va fi oferita in Test Drive in perioada 6 septembrie, ora 17:00 – 9 septembrie,
ora 10:00. Masina va fi predata catre castigator si restituita de acesta la showroomul Ford Tiriac
Auto din București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1.
c) A treia extragere - constand intr-o sesiune de Test Drive cu modelul Ford Mondeo. Masina
Ford Mondeo va fi oferita in Test Drive in perioada 6 septembrie, ora 17:00 – 9 septembrie, ora
10:00. Masina va fi predata catre castigator si restituita de acesta la showroomul Ford Tiriac Auto
din București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1.

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 1000 lei, TVA inclus, reprezentand contravaloarea
combustibilului.
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea in
bani.
8. Obligatiile Castigatorilor:
Castigatorii se vor prezenta la showroom-ul Ford Tiriac Auto din Bucuresti, Soseaua BucurestiPloiesti, nr. 42-44, sector 1 in vederea ridicarii autoturismului Ford, model Kuga, Focus sau
Mondeo, după caz, la data si in intervalul orar stabilite de comun acord cu consilierul de vanzari
Tiriac Auto și cu respectarea prevederilor art. 7 din prezentul Regulament. Pentru ridicarea
autoturismului, castigatorul va trebui sa ajunga prin mijloace proprii la showroomul Ford Tiriac
Auto din Bucuresti, Șos București-Ploiești, nr. 42-44, sector 1. Costurile de transport pana la
showroomul Ford Tiriac Auto Bucuresti cad in sarcina câștigătorului. Organizatorul nu isi asuma
raspunderea pentru aceste costuri de transport.
In vederea preluarii autoturismelor, fiecare castigator va trebui sa prezinte un act de identitate
valabil, permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de conducere de minimum 1 (un)
an de zile si va semna cu Tiriac Auto un contract de comodat in care vor fi specificate drepturile
si obligatiile sale pe durata folosintei autoturismului.
Autoturismele vor fi pus la dispozitia castigatorului cu plinul facut, combustibilul fiind asigurat de
catre Tiriac Auto.
Autoturismul va fi returnat catre Tiriac Auto la data si ora stabilite de consilierul de vanzari Tiriac
Auto si mentionate in contractul de comodat, dar cu respectarea prevederilor art. 7 din prezentul
Regulament.
Castigatorul are urmatoarele obligatii in legatura cu autoturismul:
a) Sa exploateze si sa pazeasca autovehiculul incredintat cu prudenta si diligenta unui bun
proprietar, si in conformitate cu manualul de utilizare evitand distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestuia;
b) Sa foloseasca autovehiculul conform destinatiei stabilite de producator;
c) Sa nu foloseasca autovehiculul in activitati de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto,
intreceri, competitii si alte teste sau rent-a-car, sau orice activitate cu caracter lucrativ;
d) Sa nu cedeze sau sa instraineze folosinta autovehiculului si/sau accesoriilor, prin nici un act
juridic cu titlu gratuit sau cu titlu oneros;
e) Sa nu paraseasca teritoriul Romaniei cu autovehiculul;
f) Sa anunte in cel mai scurt timp Tiriac Auto orice dauna aparuta (furt, accident etc.) si sa ia toate
masurile cerute de lege pentru astfel de cazuri precum si pentru limitarea acestora;
g) sa nu conduca sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei
alte substante care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitate de conducere;
h) sa nu conduca autovehiculul decat pe drumurile publice (nationale si judetene), fiindu-i interzisa
cu desavarsire deplasarea autovehiculului pe drumuri forestiere, in expeditii montane sau pe
sosele neasfaltate;
i) Sa nu paraseasca autovehiculul cu cheile in contact, cu usile/geamurile/portbagajul deschis si
sa nu
lase actele originale in interiorul autovehiculului;
j) Sa pastreze autovehiculul in stare perfecta de functionare si sa mentina starea de curatenie
atat in interior cat si in exterior.
9. Regulamentul concursului
Regulamentul concursului este pus la dispozitie persoanelor interesate in mod gratuit pe site-ul
www.tiriacauto.ro. Regulamentul Concursului poate fi obtinut in urma unei cereri scrise, trimisa
pe toata perioada Concursului, pe adresa din Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, Sector
1, cu mentiunea concurs Tiriac Auto - ”Drumul pe uscat, pana la mare si inapoi”. Organizatorul isi

rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se
va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de web www.tiriacauto.ro.
Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul
nerespectarii prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda.
10. Litigii:
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere
cu privire la nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare retelelor de telefonie fixa si/sau
mobila sau a retelelor de Internet cu privire la orice comunicare prevazuta in prezentul
Regulament. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in
derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie
electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii
asemenea. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea
premiului.
Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si
considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror
neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva
participare valida.
11. Contact:
Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare
pe adresa de e-mail customercare@tiriacauto.ro.
Anexa nr. 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – face parte
integrantă din prezentul Regulament.
ORGANIZATOR
ȚIRIAC AUTO S.R.L.
Prin Administrator
Marius-Mihail MARIAN

Anexa 1 la Regulamentul de desfasurare al concursului ”Drumul pe uscat, pana la mare si
inapoi”
Perioada de desfășurare a concursului: 30 august 2019 – 3 septembrie 2019
-- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal --

Societatea ȚIRIAC AUTO S.R.L. este un operator de date cu caracter personal care are
responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) și a
legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor persoanele ale Participanților și
păstrarea în continuare a unei relații de încredere.
Conceptul de „date cu caracter personal” face referire la orice informații privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă – „persoană vizată”. Prin o persoană fizică identificabilă se
înțelege o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare (de exemplu nume, număr de identificare, date de localizare, identificator
online, unul sau mai multe elemente specifice proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale).
Conform articolului 4 din GDPR, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,
cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”
TIRIAC AUTO se aliniază prevederilor GDPR și consideră că este important ca datele
Participanților să fie protejate conform celor mai înalte standarde și să fie informați cu privire la
drepturile pe care le au în puterea acestuia.
1. Informatii cu privire la operatorul de date cu caracter personal
Denumire: ȚIRIAC AUTO SRL
Sediul: Bld. Expozitiei Nr 2, Clădirea C9, sector 1, Bucuresti
E-mail: office@tiriacauto.ro
Telefon/Fax: 0374.14.14.14
Inregistrat ca operator de date cu character personal la Autoritatea Nationala de Supravegere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 6574.
Responsabil cu protectia datelor: Boca Soft S.R.L.
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in scopul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
i.
ii.

Nume si prenume;
Numar de telefon;

iii.

Adresa de corespondenta electronică (e-mail);

3. Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in
vederea:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

organizarii si desfasurarii Concursului;
desemnarii si validarii castigatorilor;
atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale
Operatorului.
indeplinirii obligatiei legale de a semna un process verbal de predare primire a
premiului;
trimiterea ulterioara de informatii periodice despre promotiile, ofertele si
prezentarile de produse si servicii ale organizatorului (numai in baza
consimtamantului participantului)
abonarea la newsletter-ul organizatorului (numai in baza consimtamantului
participantului)

4. Temeiul juridic al procesarii
Datele personale vor fi prelucrate in urmatoarele temeiuri:
-

Consimtamantul participantului de a participa la Concurs;
Interes legitim in vederea organizarii concursului si realizarii activitatii de tragere la sorti;
Obligatie legala in vederea acordarii premiilor, retinerii si virarii impozitului din premii
conform reglementarilor fiscale in vigoare, dacă este cazul;
Consimtamantului participantului/persoanei vizare de a primi informari de marketing;
Consimtamantul participantului/persoanei vizate de a participa la sondaje de opinie.

5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul garantează tuturor persoanelor vizate că datele personale colectate și prelucrate
cu prilejul Concursului “Drumul pe uscat, pana la mare si inapoi” vor fi utilizate doar în scopul
îndeplinirii obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților.
Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul determinat.
Consimțământul oferit de către Participant va fi utilizat în scop de marketing direct sau in vederea
participarii la sondaje de opinie doar în cazul bifării casutelor corespunzatoare de pe talonul de
înscriere la extragerea la sorți.
În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul marketingului direct, si/sau
participarii la sondaje de opinie, ulterior acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile
Organizatorului.
Participarea la tombolă nu este condiționată de oferirea consimțământului în scop de
marketing
6. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre
operator timp de 60 de zile de la incheierea Concursului. Datele nu vor fi folosite pentru alte
scopuri.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform
prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data
incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei
de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe
mijloacele de prelucrare si stocare.
8. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu
caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ,asigurarea accesului la datele respective și
la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;
Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct unui alt
operator;
Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară în care vă
aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter
personal are drept scop promovarea de produse/servicii, Participantul are dreptul de a se opune
în orice moment);
Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constată o neconcordanță referitoare la
datele personale care îl privesc,și corectarea/rectificarea acestora, fară întârzieri nejustificate, în
baza unei solicitări;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul va șterge
complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are dreptul de a obține
din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la
aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam
sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de
comunicare descrise mai jos.
Ne puteti contacta:
 Prin email - la adresa: prelucrare.date@tiriacauto.ro; sau
 Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la
adresa mentionata la pct. 1); sau
 Telefonic - la numarul: 0374.14.14.14
In cazul in care nu sunteti multumit de modul in care Operatorul raspunde la solicitarea dvs., va
puteti adresa cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email:
anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul
instantelor judecatoresti competente.

9. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Concurs nu pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18
ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelorcu
varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare
si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica
prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18
ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
10. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special
de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod
accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul
neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.Prin participarea la
Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre
Operator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului,
identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.
11. Modificarea politicii cu privire la prelucrare datelor cu character personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata
desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru
protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta
drepturile si libertatile acestora.
Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv
va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu
privire la Regulament.

ȚIRIAC AUTO S.R.L.
Prin Administrator
Marius-Mihail MARIAN

