
REGULAMENTUL	OFICIAL	AL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
“Telekom.	Freedom	Mobile”	

Perioada:	16	octombrie	-25	octombrie	2019	
	
	
1. ORGANIZATORUL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	

1.1. RADIO	GUERRILLA	S.R.L.,	cu	sediul	in	Bucuresti,	Sector	2,	Calea	Mosilor,	Nr.	213,	Bl.	21A,	
Sc.	1,	Et.	2,	Ap.	20,	Camera	1,	cu	adresa	in	Bucuresti,	Sector	2	str.	Dimitrie	Salmen	nr.	20,	
mansarda,	 apt.	 7,	 inregistrata	 la	 Registrul	 Comertului	 Municipiului	 Bucuresti	 sub	 nr.	
J40/12530/2015,	 avand	CIF	RO35121447,	 in	 calitate	de	 titular	 al	 licentei	postului	 „Radio	
Guerrilla”,	denumit	in	continuare	„Organizatorul”.	

1.2. Organizatorul	 isi	 rezervă	 dreptul	 de	 a	 modifica	 si/sau	 completa	 prezentul	 Regulament,	
precum	si	dreptul	de	a	inceta	sau	intrerupe	desfasurarea	campaniei	publicitare,	fara	drept	
de	 compensare,	 cu	 conditia	 ca	 orice	 modificare	 sa	 fie	 adusă	 la	 cunoştinţa	 publicului.	
Modificarea	Regulamentului	se	poate	realiza	prin	 intocmirea	unui	act	aditional	 la	acesta,	
care	 va	 fi	 disponibil	 pe	 site-ul	 www.guerrillaradio.ro	 la	 adresa	
https://www.guerrillaradio.ro/concursuri/	 	 in	vederea	consultarii	 si	 luarii	 la	 cunostiinta	a	
prevederilor	acestuia	de	catre	toti	participantii.	

1.3. Campania	 promotionala	 va	 putea	 fi	 intrerupta	 de	 catre	 Organizator,	 oricand	 in	 timpul	
duratei	de	desfasurare,	in	cazul	aparitiei	unei	situatii	de	forta	majora	in	acord	cu	prevederile	
Codului	Civil,	 inclusiv	 in	cazul	 imposibilitatii	Organizatorului,	din	motive	independente	de	
vointa	sa,	de	a	asigura	desfasurarea	in	bune	conditii	a	campaniei	publicitare.	

1.4. Organizatorul	 iși	 rezerva	dreptul	de	a	modifica	și/sau	completa	Regulamentul,	precum	și	
dreptul	 de	 a	 inceta	 Campania	 promotionala	 inainte	 de	 termen,	 prin	 incheierea	 unui	 act	
aditional	la	Regulament,	urmand	ca	modificarile	si/sau	completarile	sa	fie	facute	publice	pe	
site-ul	www.guerrillaradio.ro	la	adresa	https://www.guerrillaradio.ro/concursuri/.	

1.5. Regulamentul	este	intocmit	si	va	fi	facut	public	conform	legislatiei	aplicabile	din	Romania.	
Anexele	sau	actele	aditionale	la	Regulament	fac	parte	integranta	din	acesta.	

	
2. CONDITII	DE	PARTICIPARE	

2.1. 		Este	eligibil	pentru	Campanie	orice	profesionist	care,	pe	toata	perioada	de	desfasurare	a	
Campaniei,	indeplineste,	cumulativ,	urmatoarele	conditii:	

• Are	sediul	social	in	Romania	
• Este	in	functiune	
• Nu	este	autoritate	publica,	institutie	publica	sau	organism	de	drept	public	sau	

asociatie	care	cuprinde	cel	putin	o	autoritate	publica,	institutie	publica	sau	
organism	de	drept	public	

• Cunoaste si respecta toti termenii si toate conditiile din prezentul Regulament 
	

2.2. La	 aceasta	 Campanie	 promotionala	 nu	 este	 permisa	 participarea	 angajatilor	
Organizatorului,	precum	si	a	membrilor	familiilor	acestora.	

2.3. Participantii	 trebuie	 sa	 achizitioneze,	 in	 perioada	 promotiei,	 un	 abonament	 Telekom	
Freedom	Mobile	de	pe	site-ul	businessliber.ro.		



2.4. Sa	 ii	 fie	validata	activarea	abonamentului	Freedom	Mobile	de	catre	Telekom	in	perioada	
promotiei.		

2.5. Participarea	 la	aceasta	Campanie	promotionala	 implica	conditiile	prevazute	 la	art.	2.1	de	
mai	sus,	precum	si	acordul	expres	al	participantilor,	cunoasterea	si	acceptarea	fara	obiectii	
a	prezentului	Regulament	de	catre	toti	participantii	la	Campania	promotionala,	precum	si	
consimtamantul	 participantilor	 ca	 datele	 lor	 cu	 caracter	 personal	 sa	 fie	 prelucrate	 de	
Organizator	in	scopul	acordarii	premiilor,	dar	si	a	intrarii	in	posesiea	premiilor.	Furnizarea	
de	 catre	 participant	 a	 datelor	 lor	 cu	 caracter	 personal	 echivaleaza	 cu	 exprimarea	
consimtamantului	in	vederea	prelucrarii	datelor	cu	caracter	personal.	
	

3. ARIA	DE	DESFASURARE	SI	DURATA	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
3.1. Campania	promotionala	se	va	desfasura	pe	teritoriul	Romaniei,	in	perioada	16.10.2019	ora	

08.00	–	25.10.2019	(inclusiv)	ora	10.00.	
3.2. Campania	promotionala	se	va	desfasura	in	conformitate	cu	prevederile	Regulamentului.	
3.3. Organizatorul	 isi	 rezerva	 dreptul	 de	 a	 modifica	 perioada	 Campaniei	 promotionale	 pe	

parcursul	derularii	acesteia,	dar	nu	inainte	de	a	anunta	acest	lucru	public,	cu	respectarea	
prevederilor	Sectiunii	1.4.	de	mai	sus.	

	
4. MECANISMUL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE.	PREMII	
4.1	Pe	perioada	Campaniei,	in	intervalul	08-10.00	AM,	in	fiecare	zi	lucratoare,	Dobro,	Gilda	si	Matei	
intra	 in	 direct,	 consecutiv,	 in	 cadrul	 emisiunii	 „Guerrilla	 de	 Dimineață”,	 cu	 doi	 ascultatori	
antreprenori	care	descriu	business-ul	lor	si	apoi	cum	se	gandesc	sa	devina	gamechangeri	in	domeniul	
respectiv	si	cum	i-ar	ajuta	in	acest	sens	furnizorul	de	servicii	de	telecomunicatii	in	aceasta	schimbare.		
4.2	(1)	Toate	ideile/	povestile	auzite	in	cadrul	concursului	la	radio	vor	fi	evaluate	de	catre	echipa	
Telekom.	Criteriile	de	evaluare	sunt:	sa	fie	idei	inovatoare	si	fezabile	in	domeniul	in	care	activeaza;	
sa	comande	abonamentul	Freedom	Mobile	pe	site-ul	businessliber.ro	in	perioada	promotiei;		sa	ii	
fie	validata	activarea	abonamentului	Freedom	Mobile	de	catre	Telekom	in	perioada	promotiei.		
(2)	La	finalul	perioadei	de	concurs,	in	urma	evaluarii,	vom	comunica	pe	radio	in	data	de	1	noiembrie,	
in	emisiunea	Guerrilla	de	Dimineata	si	pe	site	guerrillaradio.ro	castigatorii	concursului.		
Evaluarea	se	face	exclusiv	de	echipa	Telekom	pe	baza	criteriilor	mai	sus	mentionate.		
(3)Participantii	care	nu	reusesc	sa	prinda	linia	telefonica	libera	si	sa	intre	in	direct	sunt	invitati	sa	
scrie	ideea	la	adresa	freedom@guerrillaradio.ro.	Toate	propunerile	primite	pe	aceasta	adresa	se	vor	
supune	acelorlasi	criterii	de	evaluare	ca	si	participantii	in	emisiunea	live	Guerrilla	de	Dimineata.		
(4)	La	finalul	campaniei	cei	10	castigatori	vor	primi	cate	un	premiu	1	Pachet	Suporter	Experience	
care	include	deplasare	la	Madrid	pentru	a	sustine	Echipa	Nationala	a	Romaniei	la	meciul	
impotriva	Spaniei.	

Detaliile	pachetului	sunt	urmatoarele:	

• Transport	cu	avionul	dus	17	noiembrie	-	intors	20	noiembrie	
• transferurile	de	la	aeroport	-	hotel	–	stadion	–	excursii		
• Cazare	la		Melia	Castilla	****	3	nopti	
• Breakfast	&	lunch	&	dinners	incluse	
• 1	cină	festivă	la	care	vor	participa	oficialități	din	partea	FRF	



• Excursii	în	Madrid,	acompaniați	de	ghid	(Cibeles	Fountain,	Alcala	Gate,	Santiago	Bernabeu	
Stadium,	Plaza	de	Espana,	Prado	Museum)	

• Flamenco	Show	cu	mâncare	tradițională		
• Acces	la	meci		
• Asigurare	medicală	
• Suporter	kit	pentru	oamenii	care	iau	parte	la	trip	
• Sesiune	de	autografe	de	la	fotbalisti	
• Acces	la	antrenamentul	deschis	
• Asistență	pentru	grup		

		
→ Valoarea	premiului	este	de	1500	EUR	fara	TVA.		

	
4.3	 (1)	 Premiile	 oferite	 in	 cadrul	 Campaniei	 nu	 pot	 fi	 inlocuite	 cu	 contravaloarea	 in	 bani	 a	
acestora	ori	cu	un	alt	bun	sau	serviciu	si	nici	nu	pot	face	obiectul	vreunei	instrainari,	insemnand	
ca	doar	persoana	declarata	castigatoare	va	putea	primi	premiul	castigat.		
(2)	 Participantii	 care	 nu	 sunt	 declarati	 castigatori,	 prin	 simplul	 fapt	 al	 inscrierii	 in	 campania	
publicitara,	renunta	la	a	solicita	Organizatorului	vreo	suma	de	bani	sau	vreo	alta	prestatie.	
4.4	Participantii	 trebuie	sa	ofere	Organizatorului	urmatoarele	date	necesare	validarii:	nume,	
prenume,	numarul	de	telefon	si	adresa	de	e-mail.	Ulteriror,	Organizatorul	va	contacta	fiecare	
castigator	pentru	a	stabili	cum	acesta	va	intra	in	posesia	premiilor	castigate.	In	cazul	in	care	un	
castigator	nu	poate	fi	contactat	din	culpa	lui	(de	ex.	nu	a	mentionat	o	adresa	de	email	valida,	
nu	 raspunde	 la	 emailul	 primit,	 nu	 poate	 fì	 contactat	 telefonic,	 refuza	 sa	 furnizeze	 datele	
necesare	in	vederea	validarii	premiilor	in	decursul	a	5	(cinci)	zile	lucratoare,	acesta	va	pierde	
premiile	(iar	premiile	vor	fi	oferite	urmatorului	participant,	in	ordinea	descrescatoare	a	notelor	
finale	 obtinute).	 In	 cazul	 in	 care	 un	 castigator	 nu	 colaboreaza	 cu	 Organizatorul	 în	 vederea	
acceptarii	premiilor,	castigatorul	va	fi	 invalidat	urmand	a	se	apela	la	urmatorul	participant	in	
ordinea	 descrescatoare	 a	 notelor	 finale	 obtinute.	 In	 cazul	 in	 care	 un	 castigator	 refuza	 sa	
furnizeze	datele	necesare	in	vederea	validarii	premiilor	(nume,	prenume,	nr.	de	telefon,	adresa	
e-mail)	 -	 castigatorul	 va	 pierde	 premiile.	 In	 cazul	 in	 care	 fiecare	 castigator	 nu	 isi	 revendica	
premiile	in	termen	de	5	zile,	acesta	poate	fi	descalificat,	iar	premiile	vor	fi	oferite	participantului	
cu	urmatoarea	nota	finala.	
4.5	Organizatorul	si/sau	partenerii	sai	care	sustin	prezenta	Campanie	(inclusiv	Telekom)	pot	face	
publice	numele	castigatorilor	si	pe	paginile	lor	de	Facebok	sau	in	conturile	de	Instagram,	daca	
castigatorii	sunt	de	acord.	
4.6	(1)	Toate	povestile/prezentarile	declarate	castigatoare	pot	fi	facute	publice	si	exploatate	de	
Organizator,	dar	si	de	terti	–	parteneri	ai	Organizatorului,	care	sustin	aceasta	Campanie.	Limitele	
in	care	Organizatorul	va	putea	exploata	povestile/prezentarile	declarate	castigatoare	sunt:	

a. limita	teritoriala:	nelimitat;	
b. durata:	nelimitat;	
c. numar	de	utilizari:	nelimitat	si	neconditionat;	
d. tip	de	utilizari	(ex:	continua,	periodica,	punctuala	etc.):	nelimitat	si	neconditionat;	
e. modalitati	 de	 utilizare	 (ex:	 de	 sine	 statatoare	 ori	 combinata,	 alaturata,	 completata,	

modificata,	transformata	etc.):	nelimitat	si	neconditionat;	
f. mijloc	de	utilizare	/	exploatare	(radio,	online	etc.):	nelimitat;	



g. cantitate	(ex:	in	tot	sau	in	parte):	nelimitat	si	neconditionat;	
h. destinatia	utilizarii:	nelimitat	si	neconditionat.	

(2)	Prin	participarea	la	Campanie	si	acceptarea	prezentului	Regulament,	participantii	care	vor	fi	
declarati	 castigatori	 cesioneaza	 in	 mod	 exclusiv	 si	 cu	 titlu	 gratuit,	 catre	 Organizator,	 toate	
drepturile	patrimoniale	de	autor	aferente	povestilor	lor.	

(3)	Castigatorii	vor	cesiona	catre	Organizator,	in	mod	exclusiv,	irevocabil,	permanent	si	definitiv,	
toate	 drepturile	 patrimoniale	 de	 autor/conexe	 aferente	 povestilor/prezentarilor	 declarate	
castigatoare,	respectiv	dreptul	de	a	autoriza,	de	a	interzice	sau	de	a	proceda	la:	

i. reproducerea	povestilor/prezentarilor;	

ii. comercializarea	si	distribuirea	repetata	si	continua	a	povestilor/prezentarilor.	Vanzarea	se	
va	realiza	fara	epuizarea	dreptului	de	distribuire,	caracterul	repetitiv	si	continuu	fiind	in	mod	
expres	atribuit	si	confirmat	de	castigatori,	Organizatorului;	

iii. închirierea	povestilor/prezentarilor;	

iv. comunicarea	 publică,	 direct	 sau	 indirect,	 a	 povestilor/prezentarilor,	 prin	 orice	 mijloace,	
inclusiv	prin	punerea	acesteia	la	dispozitia	publicului,	astfel	încât	să	poată	fi	accesată	în	orice	
loc	si	în	orice	moment	ales,	în	mod	individual,	de	către	public;	

v. adaptarea,	 transformarea	 (inclusiv	 alaturarea	 povestilor/prezentarilor	 altor	
povesti/prezentar,	 editarea,	 completarea,	 modificarea)	 tiparirea	 si	 publicarea	
povestilor/prezentarilor.	

					4.8	(1)	Prin	participarea	la	Campanie	si	acceptarea	prezentului	Regulament,	participantii	care	vor	
fi	declarati	castigatori	sunt	de	acord,	fara	nicio	pretentie	suplimentara,	financiara	sau	de	alta	natura,	
ca	numele	(intregul	nume	si	prenume)	si	imaginea	lor	sa	fie	utilizate	de	catre	Organizator	in	scopuri	
publicitare	si	comerciale,	fara	a	le	fi	prejudiciate	numele	sau	imaginea	in	nici	un	fel,	in	alb	negru	sau	
color,	in	orice	marime,	pe	orice	suport	si	in	orice	modalitate,	exclusiv	pentru	promovarea	Campaniei,	
a	Organizatorului	si	a	partenerilor	sai.	Imaginile	castigatorilor	sunt	cele	obtinute	de	Organizator	prin	
fotografiere	sau	filmare.	

(2)	 Prin	 „nume”	 se	 intelege	 numele	 si	 prenumele	 fiecarui	 castigator	 sapatamanal	 impreuna	 cu	
calitatea	sau	titulatura	sa,	iar	prin	„imagine”	se	intelege	orice	fotografie	sau	filmare	de	orice	natura,	
continand	 pe	 castigator	 sau	 portiuni	 ale	 trupului	 acestuia.	 Singularul	 implica	 si	 pluralul,	 prin	
imaginea	castigatorului	intelegandu-se	una	sau	toate	imaginile	inserate	pe	orice	tip	de	suport.		

(3)	 Cesiunea	 dreptului	 de	 a	 folosi	 numele	 si	 imaginea	 castigatorilor	 saptamanali,	 este	 totala,	
Organizatorul	avand	drept	de	proprietate	asupra	imaginilor	cu	fiecare	castigator	saptamanal	pentru	
o	perioada	de	2	ani	si	pentru	un	numar	nelimitat	de	aparitii	si	prelucrari.	Organizatorul	are	dreptul	
sa	prelucreze	imaginile	cu	fiecare	castigator	saptamanal	si	sa	le	foloseasca	atat	in	intregime	cat	si	
parte	din	acestea	in	orice	mod	si	pe	orice	tip	de	suporti,	in	scop	comercial,	la	orice	tip	de	reclama,	
in	orice	modalitate,	in	nume	propriu	sau	pentru	altcineva,	indiferent	daca	va	obtine	sau	nu	venit	din	
acestea.		

(4)	Organizatorul	poate	folosi	imaginile	si	numele	cesionate	pe	orice	teritoriu,	atat	in	tara	cat	si	in	
strainatate,	cu	obligatia	ferma	din	partea	sa	de	a	nu	aduce	atingere	in	nici	un	fel	acestora.	Numele	



poate	fi	asociat	singur	sau	impreuna	cu	imaginea	iar	imaginea	poate	fi	utilizata	singura	sau	impreuna	
cu	numele,	nefiind	conditionate	una	de	de	cealalta.	

(5)	Organizatorul	va	avea	dreptul	sa		inchirieze,	sa	cesioneze	sau	sa	vanda	unui	tert,	imagini	sau	texte	
publicitare	 continand	 imaginea	 fiecarui	 castigator	 saptamanal	 si	 numele	 acestuia,	 cu	 obligatia	
tertului	de	a	respecta	demnitatea	publica	a	castigatorului	si	de	a	nu-i	afecta	imaginea	si	numele	in	
nici	un	fel,	Organizatorul	fiind	direct	raspunzator	fata	de	castigator	in	acest	sens.	

(6)	In	utilizarea	imaginilor,	Organizatorul	se	obliga	sa	nu	aduca	atingere	demnitatii,	vietii	familiale,	
intime	si	private	a	castigatorului	si	sa	nu-i	prejudicieze	imaginea	in	nici	un	fel.		

(7)	Fotografiile	 /filmarile	continand	 imaginea	si	numele	castigatorului	 sunt	considerate	creatie	 si	
apartin	autorului	lor	sau	Organizatorului,	daca	sunt	facute	de	acesta	sau	i	s-au	cedat	drepturile	de	
catre	fotograf	/realizator.		

	
5. PRELUCRAREA	DATELOR	PERSONALE	
5.1 Solicitarile/reclamatiile	 privitoare	 la	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 se	 pot	 depune	

conform	indicatiilor	din	Anexa	1.	
5.2 Participantii	pot	depune	contestatie	in	legatura	cu	desfasurarea	Campaniei	promotionale	prin	

email	 la	adresa	statmajor@guerrillaradio.ro	sau	prin	posta	 la	adresa:	Bucuresti,	Sector	2,	str.	
Dimitrie	 Salmen	 nr.	 20,	 mansarda,	 ap.	 7,	 pana	 la	 data	 de	 30.10.2019,	 inclusiv,	 in	 atentia	
Organizatorului.	Dupa	aceasta	data,	nicio	contestatie	nu	va	mai	fi	luata	in	considerare	de	catre	
Organizator.	

	
6 LIMITAREA	RASPUNDERII	
6.1 Organizatorul	 este	 indreptatit	 sa	 ia	 toate	masurile	 necesare	 in	 caz	 de	 tentative	 de	 frauda	 a	

sistemului,	abuz	sau	orice	alte	tentative	care	ar	putea	afecta	imaginea	acestei	campanii.	
6.2 In	 eventualitatea	 unei	 dispute	 asupra	 validitatii	 unei	 participari	 in	 cadrul	 campaniei,	 decizia	

Organizatorului	este	definitiva.	
6.3 Organizatorul	 nu	 va	 fi	 responsabil	 pentru	 imposibilitatea	 castigatorilor	 de	 a	 intra	 in	 posesia	

premiilor	castigate.	
6.4 Reclamatiile	referitoare	la	premiul	castigat,	ulterioare	intrarii	in	posesia	premiilor,	nu	vor	fi	luate	

in	considerare	de	catre	Organizator.	
	
7 SOLUTIONAREA	LITIGIILOR	
7.1 Eventualele	litigii	aparute	intre	Organizator,	pe	de	o	parte,	si	Participanti,	pe	de	alta	parte,	se	

vor	 rezolva	pe	 cale	 amiabila	 sau,	 in	 cazul	 in	 care	 aceasta	 cale	nu	este	posibila,	 litigiile	 vor	 fi	
solutionate	de	instantele	judecatoresti	romane	competente.	

7.2 Organizatorul	 este	 indreptatit	 sa	 ia	 toate	masurile	 necesare	 in	 caz	 de	 tentative	 de	 frauda	 a	
sistemului,	 abuz	 sau	 orice	 alte	 tentative	 care	 ar	 putea	 afecta	 imaginea	 acestei	 Campanii	
promotionale.	

7.3 In	cazul	in	care	sunt	identificate	persoane	care	au	influentat	sau	facilitat	castigarea	de	premii	
necuvenite,	Organizatorul	are	dreptul	de	a	cere	urmarirea	in	instanta	a	respectivelor	persoane,	
pe	baza	dovezilor	existente.	
	



8 INTRERUPEREA	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
8.1 Campania	 promotionala	 va	 putea	 fi	 intrerupta	 in	 caz	 de	 forta	majora	 sau	 printr-o	 decizie	 a	

Organizatorului,	dar	nu	inainte	de	a	anunta	publicul	pe	pagina	sa	web,	www.guerrillaradio.ro	la	
adresa	 https://www.guerrillaradio.ro/concursuri/,	 inclusiv	 in	 cazul	 imposibilitatii	
Organizatorului,	 din	 motive	 independente	 de	 vointa	 sa,	 de	 a	 continua	 prezenta	 Campanie	
promotionala.	

8.2 Situatiilor	avute	in	vedere	la	art.	8.1.	le	sunt	asimilate	si	hotararile	si/sau	actul	de	putere	publica	
al	 instantei	 competente	 sau	 altei	 autoritati	 publice	 competente,	 precum	 si	 cazul	 schimbarii	
cadrului	 legislativ,	 astfel	 incat	 organizarea	 si	 desfasurarea	 Campaniei	 promotionale	 sa	
presupuna	marirea	bugetului	alocat	acestui	proiect.	

8.3 In	situatiile	avute	in	vedere	la	art.	8.1	si	8.2	Organizatorul	este	exonerat	de	orice	raspundere	fata	
de	participantii	la	Campania	promotionala.	

	
9 FORTA	MAJORA	
9.1 Pentru	 scopul	 acestui	 Regulament,	 forta	majora	 inseamna	 orice	 eveniment	 care	 nu	 poate	 fi	

controlat,	remediat	sau	prevazut	de	catre	Organizator,	inclusiv	imposibilitatea	Organizatorului,	
din	 motive	 independente	 de	 vointa	 sa,	 si	 a	 carui	 aparitie	 pune	 pe	 acesta	 din	 urma	 in	
imposibilitatea	de	a-si	indeplini	obligatiile	asumate	prin	Regulament.	

9.2 Daca	 o	 situatie	 de	 forta	 majora	 impiedica	 sau	 intarzie	 total	 sau	 partial	 executarea	
Regulamentului	si	continuarea	Campaniei,	Organizatorul	va	fi	exonerat	de	raspunderea	privind	
indeplinirea	 obligatiilor	 lor	 pentru	 perioada	 in	 care	 aceasta	 indeplinire	 va	 fi	 impiedicata	 sau	
intarziata,	conform	Cod	civil.	Organizatorul,	daca	invoca	forta	majora,	este	obligat	sa	comunice	
Participantilor	la	Campanie	existenta	acesteia	in	termen	de	5	(cinci)	zile	lucratoare	de	la	aparitia	
cazului	de	forta	majora.	

	
10 TAXE	SI	IMPOZITE	
10.1 Organizatorul	se	obliga	sa	calculeze,	sa	suporte	si	sa	vireze	impozitul	datorat	pentru	premiile	

saptamanale	 obtinute	 de	 catre	 castigatori,	 in	 conformitate	 cu	 Codul	 Fiscal	 si	 sa	 depuna	
declaratie	de	venit	la	autoritatea	fiscala	competenta	pentru	venitul	aferent	premiului	din	acest	
Regulament.	Orice	alte	obligatii	de	natura	fiscala	sau	de	orice	alta	natura	in	legatura	cu	acestea,	
sunt	in	sarcina	exclusiva	a	castigatorului.	De	la	data	semnarii	confirmarii	de	primire	a	premiului,	
toate	cheltuielile	legale	aferente	acestui	premiu	revin	castigatorului.	

	
11 REGULAMENTUL	OFICIAL	
11.1 Prin	participarea	la	aceasta	Campanie	promotionala,	participantii	sunt	de	acord	sa	respecte	

si	 sa	 se	 conformeze	 tuturor	 prevederilor,	 termenilor	 si	 conditiilor	 prezentului	 Regulament	
Oficial.	

11.2 Regulamentul	 Campaniei	 va	 fi	 disponibil	 pe	 pagina	 web	 a	 Organizatorului	 la	 adresa	
https://www.guerrillaradio.ro/concursuri/	

11.3 Organizatorul	 isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	sau	schimba	prezentul	Regulament	Oficial,	
urmand	ca	astfel	de	modificari	sa	 intre	in	vigoare	numai	dupa	anuntarea	prealabila	a	acestor	
modificari.	

	
	



Organizator	
Radio	Guerrilla	S.R.L.	
Prin	administrator	-	Adrian	Popescu	
	 	



ANEXA	nr.	1	la	REGULAMENTUL	OFICIAL	AL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
“Telekom.	Freedom	Mobile	”	

Perioada:	15	octombrie	-	25	octombrie	2019	
-	Informatii	cu	privire	la	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	-	

	
	
1. Date	privind	operatorul	de	date	cu	caracter	personal	

In	 vederea	 desfasurarii	 Campaniei,	 datele	 cu	 caracter	 personal	 ale	 participantilor	 vor	 fi	
prelucrate	de	catre	RADIO	GUERRILLA	S.R.L.,	cu	sediul	in	Bucuresti,	Sector	2,	Calea	Mosilor,	Nr.	
213,	Bl.	21A,	Sc.	1,	Et.	2,	Ap.	20,	Camera	1,	cu	adresa	in	Bucuresti,	Sector	2	str.	Dimitrie	Salmen	
nr.	 20,	 mansarda,	 apt.	 7,	 inregistrata	 la	 Registrul	 Comertului	Municipiului	 Bucuresti	 sub	 nr.	
J40/12530/2015,	avand	CUI	RO35121447,	in	calitate	de	Organizator	si	Operator.	

2. Categorii	de	date	cu	caracter	personal	procesate	in	cadrul	Campaniei	
2.1. In	cadrul	Campaniei,	Operatorul	va	prelucra	urmatoarele	date	cu	caracter	personal:	

2.1.1. Nume	si	prenume;	
2.1.2. Adresa	de	email;	
2.1.3. Numar	de	telefon;	
2.1.4. Voce;	
2.1.5. Cod	numeric	personal		
2.1.6. Imagine		-	doar	in	cazul	castigatorilor	premiilor	saptamanale	

2.2. Cand	 intri	 pe	 site	 pentru	 a	 citi	 Regulamentul	 Campaniei	 promotionale	 este	 posibil	 să	
colectam	date	prin	module	cookie	sau	alte	tehnologii	similare,	precum:	

ü Adresa	IP	
ü Navigatorul	de	internet	
ü Anunțurile	pe	care	ai	dat	click	
ü Locația	
ü Paginile	web	pe	care	le	accesezi	pe	site-ul	nostru	

2.3. Codul	 numeric	 personal	 va	 fi	 colectat	 si	 prelucrat	 doar	 in	 cazul	 castigatorilor	 premiilor	
saptamanale	 pentru	 care	 Operatorul	 este	 obligat	 la	 virarea	 impozitului	 aferent	 fiecarui	
premiu,	conform	reglementărilor	fiscale	in	vigoare.	

3. Scopul	procesarii	
3.1. Datele	 cu	 caracter	 personal	 ale	 participantilor	 la	 Campanie	 vor	 fi	 prelucrate	 de	 catre	

Operator	in	vederea:	
3.1.1. organizarii	si	desfasurarii	Campaniei;	
3.1.2. desemnarii	si	validarii	castigatorilor;	
3.1.3. atribuirii	 premiilor	 si	 indeplinirii	 obligatiilor	 fiscale	 si	 financiar	 contabile	 ale	

Operatorului;	
	
Pentru	constatarea,	exercitarea	sau	apararea	unui	drept,	în	instanță;	

3.1.4. Pentru	transmiterea	de	comunicări	comerciale,	invitații	de	a	participa	la	concursuri,	
loterii	publicitare,	chestionare	sau	sondaje.	

	
Fara	 prelucrarea	 acestor	 date	 cu	 caracter	 personal	 nu	 am	 putea	 asigura	 desfasurarea	
Campania.	



	
4. Temeiul	juridic	al	prelucrarii:	

4.1. Datele	 vor	 fi	 prelucrate	 in	 temeiul	 consimtamantului	 si/	 sau	 al	 interesului	 legitim,	 prin	
acceptarea	de	catre	persoana	vizata	a	Regulamentului	si	a	anexelor	la	acesta	
• Ți-ai	 dat	 consimțământul	 pentru	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 prin	

acceptarea	 ta	 a	 Regulamentului	 campaniei	 publicitare	 si	 a	 eventualelor	 anexe	 si	 acte	
aditionale	la	acest	Regulament.	Prin	participarea	la	campanie,	ti-ai	exprimat	acordul	cu	
privire	 la	 furnizarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 catre	 noi	 in	 vederea	 participarii	 la	
campanie,	 identificarii	 si	validarii	ca	si	castigator,	 inmanarii	 si	primirii	premiilor,	dar	si	
pentru	primirea	de	materiale	promoționale,	prin	care	te	informam	în	legătură	cu	noile	
servicii	pe	care	le	lansam,	sau	te	invitam	sa	participi	la	loterii/campanii	promoționale,	la	
sondaje	sau	sa	răspunzi	la	chestionare,	dar	și	pentru	a-ti	comunica	alte	informații	similare	
pe	care	le	considerăm	că	pot	fi	de	interes	pentru	tine,	inclusiv,	dacă	esti	de	acord,	prin	
transmiterea	de	materiale	promoționale	/	comunicări	de	marketing	privind	produsele	/	
serviciile	noastre.	Temeiul	juridic	este	art.	6(1)(a)	GDPR	–	consimțământ.	

	
	 Reține	că	îți	poți	retrage	în	orice	moment	consimțământul	prin	transmiterea	unei	cereri	

scrise,	semnate,	la	adresa	de	e-mail	statmajor@guerrillaradio.ro		
	

• Prelucrarea	 este	 necesară	 pentru	 gestiunea	 relatiei	 cu	 castigatorii	
(înmanarea/predarea	premiilor	castigate	in	cadrul	campaniei)	
	

• Prelucrarea	este	necesară	în	vederea	îndeplinirii	unei	obligații	legale	
Uneori	prelucrarea	datelor	este	necesară	pentru	a	permite	îndeplinirea	obligațiile	legale	ce	
ne	revin,	cum	ar	fi:		

→ plata	 impozitelor	 și	 a	 contribuțiilor	 relevante	 (e.g.	 câștigătorii	 campaniei),	
raportarea	către	autoritățile	fiscale	relevante	și	ținerea	unor	evidențe	contabile;	

→ arhivarea	datelor	conform	legislației	aplicabile;	
→ publicarea	 numelor	 câștigătorilor	 și	 a	 premiilor	 acordate	 în	 Campania	

promoționala	organizata.	
Temeiul	juridic	este	art.	6(1)(c)	GDPR	–	executarea	unei	obligații	legale.	
	
• Prelucrarea	este	necesară	în	scopul	intereselor	noastre	legitime	sau	ale	altei	părți	
Avem	interesul	legitim	să	prelucram	date	pentru	efectuarea	formalitatilor	aferente	pentru	
acordarea	premiului	revendicat	de	castigatori,	solutionarea	oricaror	plangeri	in	legatura	cu	
organizarea	 si	 desfasurarea	 campaniei	 si	 acordarea	 premiului;	 punerea	 in	 aplicare	 a	
prevederilor	 Regulamentului,	 investigarea	 eventualelor	 incalcari,	 realizarea	 diverselor	
raportari.	Temeiul	juridic	este	art.	6(1)(f)	GDPR	-	interes	legitim	
	
• Apărarea	drepturilor	și	intereselor	în	justiție	
Pentru	constatarea,	exercitarea	sau	apărarea	unui	drept	în	justiție	în	cadrul	unei	proceduri	
în	fața	unei	 instanțe,	a	unei	proceduri	administrative	sau	a	altor	proceduri	oficiale	în	care	



suntem	 implicati.	 Temei	 juridic:	 art.	 6(1)(f)	 GDPR	 –	 apărarea	 drepturilor	 și	 intereselor	
Operatorului.	

	
5. Destinatarii	datelor	cu	caracter	personal	

5.1. Datele	tale	personale	sunt	colectate	noi,	in	calitate	de	Operator.		
5.2. Putem	 dezvalui	 datele	 tale	 personale	 partenerilor	 nostri	 de	 afaceri	 sau	 altor	 terți,	

respectând	 legea	 aplicabilă.	 Depunem	 în	 permanență	 eforturi	 rezonabile	 pentru	 a	 ne	
asigura	că	acești	terți	au	implementate	măsuri	adecvate	de	protecție	și	securitate.	Cu	acești	
parteneri	si	terți	avem	clauze	contractuale	astfel	încât	datele	tale	să	fie	protejate.	Ne	vom	
asigura	că	orice	transfer	este	legitim,	având	la	bază	consimțământul	tău	sau	alt	temei	juridic.	
De	exemplu,	am	putea	furniza	datele	tale	către	alte	companii,	precum	furnizorii	de	servicii	
IT	contabilitate,	servicii	juridice	și	alți	terți	cu	care	avem	o	relație	contractuală	(persoanele	
imputernicite	 implicate	 in	 furnizarea	comunicarilor	 comerciale	 -	 cum	ar	 fi	 furnizorilor	de	
platforme	de	e-mailing	cum	ar	fi	Google	Mail-,	organizarea	si	desfasurarea	concursurilor	/	
promotiilor,	inclusiv	atunci	cand	sunt	organizate	in	parteneriat	cu	alte	entitati.	Acești	terți	
sunt	selectați	cu	o	grijă	deosebită	astfel	încât	datele	tale	să	fie	prelucrate	doar	în	scopurile	
pe	care	noi	le	indicăm.	De	asemenea,	am	putea	partaja	datele	tale	către	parteneri	de	afaceri	
ca	urmare	a	unui	efort	comun	de	a	oferi	un	produs	sau	un	serviciu.	

5.3. Putem	transmite	datele	și	altor	părți	având	consimțământul	sau	potrivit	instrucțiunilor	tale.	
5.4. Vom	putea,	de	asemenea,	 furniza	 informațiile	 tale	cu	caracter	personal	 și	 către	parchet,	

poliție,	 instanțele	 judecătorești	 și	 alte	 organe	 abilitate	 ale	 statului,	 în	 baza	 și	 în	 limitele	
prevederilor	legale	și	ca	urmare	a	unor	cereri	expres	formulat	

5.5. Ne	vom	asigura,	în	limite	rezonabile,	că	datele	tale	nu	părăsesc	Spațiul	Economic	European,	
însă,	în	măsura	în	care	vom	transfera	date	către	state	din	afara	SEE,	ne	vom	asigura,	în	toate	
cazurile,	că	transferurile	sunt	 legitime,	având	 la	baza	consimțământul	 tău	explicit	sau	alt	
temei	legal.	
	

6. Perioada	de	stocare	a	datelor	cu	caracter	personal	
6.1. Datele	cu	caracter	personal	ale	participantilor	declarati	necastigatori	vor	fi	stocate	timp	de	

60	de	zile	de	la	incheierea	campaniei.	
6.2. Datele	cu	caracter	personal	ale	castigatorilor,	respectiv	numele,	prenumele	si	CNP-ul	vor	fi	

stocate	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,	iar	numele,	prenumele,	imaginea,	vocea,	numarul	de	telefon,	adresa	de	email	vor	fi	
stocate	timp	de	300	de	zile	de	la	incheierea	campaniei.	

6.3. La	expirarea	perioadei	de	stocare	a	datelor	cu	caracter	personal,	vom	sterge/distruge	aceste	
date	de	pe	mijloacele	de	prelucrare	si	stocare.	

7. Datele	 cu	 caracter	personal	 ale	necastigatorilor	 vor	 fi	 distruse	 in	 termen	de	60	de	 zile	 de	 la	
incheierea	 campaniei,	 ele	 nefiind	 utilizate	 in	 niciun	 alt	 scop,	 pana	 la	 momentul	 distrugerii	
acestora.	

8. Drepturile	persoanelor	vizate	
8.1. In	vederea	asigurarii	unei	prelucrari	echitabile	si	transparente,	participantii	au	urmatoarele	

drepturi:	



8.1.1. dreptul	de	retragere	a	consimtamantului	cu	privire	la	prelucrare,	in	orice	moment,	
fara	ca	aceasta	sa	afecteze	legalitatea	prelucrarii	efectuate	pe	baza	consimtamantului	
inainte	de	retragerea	acestuia;	

8.1.2. dreptul	de	a	solicita	accesul	la	datele	cu	caracter	personal;	
8.1.3. dreptul	de	a	solicita	rectificarea	datelor	cu	caracter	personal;	
8.1.4. dreptul	de	a	solicita	stergerea	datelor	cu	caracter	personal	
8.1.5. dreptul	la	restrictionarea	prelucrarii;	
8.1.6. dreptul	de	a	 se	opune	prelucrarii,	 exceptand	cazul	 in	 care	dispozitii	 legale	prevad	

contrariul;	
8.1.7. dreptul	la	portabilitate	a	datelor;	
8.1.8. dreptul	 de	 a	 depune	 o	 plangere	 in	 fata	 Autoritatii	 Nationale	 de	 Supraveghere	 a	

Prelucrarii	Datelor	cu	Caracter	Personal.	
8.1.9. dreptul	de	a	nu	face	obiectul	unei	decizii	bazate	exclusiv	pe	prelucrarea	automată,	

inclusiv	crearea	de	profiluri	
8.1.10. dreptul	de	a	te	adresa	justiției	

8.2. Participantii	 isi	pot	exercita	drepturile	mentionale	anterior	printr-o	cerere	scrisa,	datata,	
semnata	 si	 adresata	 Operatorului	 la	 adresa	 București,	 Str.	 Dimitrie	 Salmen	 Nr.	 20,	
mansarda,	ap.	7,	Sector	2,	Bucuresti,	Romania	sau	prin	transmiterea	acesteia	la	adresa	de	
e-mail	la	adresa	statmajor@guerrillaradio.ro.	

8.3. Drepturile	 enumerate	mai	 sus	 nu	 sunt	 absolute.	 Există	 excepții,	 de	 aceea	 fiecare	 cerere	
primite	va	fi	analizată	astfel	încât	să	decidem	dacă	este	întemeiată	sau	nu.	În	măsura	în	care	
cererea	 este	 întemeiată,	 îți	 vom	 facilita	 exercitarea	 drepturilor.	 Dacă	 cererea	 este	
neîntemeiată,	o	vom	respinge,	 însă	 te	vom	 informa	asupra	motivelor	 refuzului	 și	 asupra	
drepturilor	de	a	depune	o	plângere	la	Autoritatea	de	Supraveghere	și	de	a	te	adresa	justiției.	

8.4. Vom	încerca	să	răspundem	solicitării	în	termen	de	30	de	zile.	Cu	toate	acestea,	termenul	
poate	 fi	 prelungit	 în	 funcție	 de	 diferite	 aspecte,	 precum	 complexitatea	 cererii,	 numărul	
mare	de	cereri	primite	sau	imposibilitatea	de	a	te	identifica	într-un	termen	util.	Dacă,	deși	
depunem	 toate	 eforturile,	 nu	 reușim	 să	 te	 identificăm,	 iar	 tu	 nu	 ne	 furnizezi	 informații	
suplimentare	pentru	a	reuși	să	te	identificăm,	nu	suntem	obligați	să	dăm	curs	solicitării.	
	

9. Securitatea	datelor	cu	caracter	personal	
9.1. Ne	obligam	sa	implementam	masuri	tehnice	si	organizatorice	adecvate	in	vederea	asigurarii	

unui	 nivel	 de	 securitate	 corespunzator	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 apartinand	
participantilor	la	Campanie.	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	la	datele	cu	caracter	personal	transmise,	stocate	sau	
prelucrate.	

9.2. Prin	 participarea	 la	 Campanie,	 participantii	 isi	 exprima	 acordul	 cu	 privire	 la	 furnizarea	
datelor	cu	caracter	personal	catre	Operator	in	scopul	participarii	la	Campanie,	identificarii	
si	validarii	ca	si	castigator,	inmanarii	si	primirii	premiilor.	

10. Modificarea	politicii	de	prelucrare	a	datelor	cu	caracter	personale	
10.1. Operatorul	 are	 dreptul	 de	 a	 modifica	 prezenta	 Anexa	 la	 Regulament	 oricand	 pe	

durata	desfasurarii	Campaniei,	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,	respectiv	va	fi	adusa	la	cunostinata	Participantilor	prin	aceleasi	mijloace	prin	
care	au	fost	incunostintate	cu	privire	la	Regulament.	

11. Alte	prevederi	
11.1. Datele	personale	ale	participantilor	la	Campanie	vor	fi	procesate	in	conformitate	cu	

prevederile	 Regulamentului	 nr.	 679/2016	 privind	 protectia	 persoanelor	 fizice	 in	 ceea	 ce	
priveste	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	si	privind	libera	circulatie	a	acestor	date.	

	
	
Operator,	
Radio	Guerrilla	S.R.L.	
Prin	administrator	
Adrian	Popescu	
	
_______________	
	


