
REGULAMENTUL CONCURSULUI

ASA TE ABONEZI LA CASTIG!

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1.   Organizatorul Concursului ,,Asa te abonezi la castig!” (denumit în continuare "Concurs") 
este  S.C.  ON AIR STUDIO SRL (denumită în continuare "Organizatorul" sau "SC  ON AIR STUDIO 
SRL"), cu sediul în Bucureşti, Str. Istriei, nr. 4, Bl. 21 E, sc. 1, etaj 1, Ap.9, Sector 3,  telefon 
021- 311 98 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/4697/2002, cod fiscal RO 
14676259, cont IBAN RO30 BTRL 0470 1202 B887 58XX deschis la Banca Transilvania - Agenţia 
Theodor Pallady.

1.2.   ITSY  BITSY  FM  realizează  acest  concurs   împreună  cu  SC  ON  AIR  STUDIO  SRL,  prin 
intermediul site-ului www.itsybitsy.ro/.

1.3.   Câştigătorii vor fi desemnaţi conform prevederilor prezentului regulament (denumit în 
continuare "Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi 
rezervă  dreptul  de  a  modifica  prezentul  Regulament  oricând  pe  parcursul  desfăşurării 
concursului, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca modificările să intre în vigoare la data 
comunicării publice a actului adiţional aferent.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1.    Concursul  se  desfăşoară  în  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr. 
99/2000 precum și a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată şi completată. 

SECŢIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1.   Concursul se desfăşoară pe întregul teritoriu al României în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, al legislaţiei în domeniu şi se adresează tuturor persoanelor fizice cu 
domiciliul în România şi/sau rezidente în România.

SECŢIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
4.1. Concursul se desfăşoară în perioada 20 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014 (denumit în 
cele ce urmează ,,Perioada Concursului”) pe  site-ul  www.itsybitsy.ro/ (denumit în continuare 
„Site”) .

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.   La  Concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în România cu 
vârsta peste 18 ani (denumite în continuare "Participanţi").  Angajaţii şi colaboratorii companiei 
ON  AIR  STUDIO,  precum şi  rudele  de  gradul  I  şi  II  ale  acestora  (copii/părinţi,  fraţi/surori, 
soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

 5.2.   Participarea  la  Concurs implică  cunoaşterea  şi  acceptarea  integrală,  expresă  şi 
neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE
6.1.   În cadrul  Concursului se poate câştiga săptămânal o tabletă  Evolio Tabby. Valoarea unei 
tablete este de 449 lei. 

6.2. Valoarea totală a premiilor este de  449 lei + TVA. 

6.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi/sau produse şi nici nu se poate 
acorda contravaloarea acestora în bani. În cazul în care nu poate fi validat niciun câştigător 
conform  procedurilor detaliate în acest Regulament sau în cazul în care câştigătorul desemnat 
refuză  sau  nu  acceptă  premiul  (refuzul  unui  câştigător  de  a  primi  premiul  însemnând  că 

http://www.itsybitsy.ro/


respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, refuzul trebuie să fie manifestat 
în  mod expres  şi  neechivoc),  acesta  va  pierde  dreptul  de atribuire  a  premiului,  fără  nicio 
despăgubire  din  partea Organizatorului,  premiul  rămânând la  dispoziţia  Organizatorului.  Un 
câştigător nu poate ceda drepturile asupra premiului unei alte persoane.

6.4. Procedura de atribuire a fiecărui premiu este detaliată în Secţiunea 9 din prezentul 
Regulament.

SECŢIUNEA 7. CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE
7.1. Persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul Regulament se pot înscrie în 

Concurs.  Pentru  a  se  înscrie  în  Concurs,  Participanții  trebuie  să  intre  pe  pagina  de 
http://www.itsybitsy.ro/concurs-abonare-newsletter/ denumiă în cele ce urmează ,,Pagina 
de  Concurs”)  de  pe  Site  și  să  se  aboneze  la  newsletterul  Site-ului,  lăsându-și numele, 
prenumele, adresa de mail, sa-si precizeze sexul și județul de reședință. 

7.2. SC ON AIR STUDIO SRL poate folosi creațiile şi datele înscrişilor la concursul prezent în 
acţiuni de informare ulterioare, fără alte obligaţii.

7.3. Prin  înscrierea  la  această  competiţie  participanţii  sunt  de  acord  cu  prevederile 
prezentului regulament şi sunt de acord ca prin participarea în competiţie să le fie făcut 
public numele şi folosit în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi, şi ca materialele 
postate pe acest site să devină proprietatea S.C. ON AIR Studio SRL.

7.4. Prin  participarea  la  acest  Concurs,  Participanţii  sunt  de  acord  să  respecte  şi  să  se 
conformeze asupra tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

7.5. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe Pagina de 
Concurs și la sediul radio-ului Itsy Bitsy din Leonida, nr. 19, București, sector 2. 

SECŢIUNEA 8. MECANISMUL CONCURSULUI
8.1. Pentru a putea câştiga un premiu, Participanții trebuie să urmeze următorii pași:
I.     Sa intre in Perioada Concursului pe Site
II.    Sa se aboneze la newsletterul site-ului precizandu-si numele, prenumele, adresa de mail, 
sa-si precizeze sexul si judetul de reședinta. 
III.  Toate campurile sunt obligatorii si trebuie completate in mod corect.

8.2. Dupa inscriere, se va trimite un mail care solicita confirmarea inscrierii prin accesarea 

8.3.  Premiul  se  alocă  aleatoriu,  prin  intermediul  softului  de  pe  pagina  site-ului 
http://www.random.org. Organizatorul nu controlează distribuirea premiului.

SECŢIUNEA 9. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR
9.1. Câştigătorii premiilor Concursului vor fi desemnati in ziua de 20 ianuarie 2014.

9.2. Câștigatorul va fi anunțat pe Pagina de Concurs si  va fi contactat  prin intermediul 
datelor de contact oferite la inscrierea in concurs. 

9.5.  Organizatorul  nu este răspunzător pentru plata taxelor, asigurărilor  sociale şi/sau de 
sănătate,  impozitelor  sau  a  altor  obligaţii  fiscale  legate  de  premiul  oferit,  cu  excepţia 
impozitului  cu  reţinere  la  sursă  aplicabil  veniturilor  individuale  provenite  din  campanii 
promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl  calculeze, să îl  reţină şi să îl 
transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

SECŢIUNEA 10. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR   
10.1. Premiul se ridică de la sediul Radio Itsy Bitsy din strada Leonida, nr. 19, sector 2, 

http://www.random.org/
http://www.itsybitsy.ro/concurs-abonare-newsletter/


Bucureşti,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  încheierii  concursului  de  către 
câștigătorii cu domiciliul în București. Dacă premiul nu se ridică de la sediu în termen 
de 30 de zile, acesta nu se va mai acorda. Premiul se trimite prin

10.2. Dacă câștigătorul are domiciliul în afara Municipiului Bucureşti, premiul va fi livrat prin 
poștă sau curier, în termen de maxim 30 de zile de la data anunţării câştigătorului.

10.3. Pentru cei din provincie, dacă coletul se întoarce din cauza unor date de contact greșite 
sau lipsei de la domiciliu a câștigătorului, refuzul explicit al coletului, atunci câștigatorul poate 
ridica premiul de la sediul din strada Leonida, nr. 19, sector 2, Bucureşti, în termen de 15 zile 
de la retur. Premiul nu se va mai acorda dupa expirarea acestei perioade.

10.4. La primirea acestui premiu câștigătorul va completa un proces-verbal de predare-primire 
a premiului și va înmâna o copie a buletinului/cărții de identitate. 

10.5. În  cazul  în  care  câştigătorul  nu  poate  fi  contactat  în  termen  de  15  zile  de  la 
anunţarea pe site/email din motive independente de organizator, premiul nu se va mai acorda.

 SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1.     Conform cerinţelor  Legii  nr.  677/2001  pentru  protecţia  persoanelor  cu  privire  la 
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date,  modificată  şi 
completată,  şi  ale  Legii  nr.  506/2004  privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe 
care Participanţii la Concurs le furnizează despre ei înşişi.
 
11.2. Prin  completarea  datelor  personale,  Participanţii  sunt  de  acord  ca  datele  lor 
personale să fie păstrate şi prelucrate de către Organizator, în scopul unor potenţiale informări 
ulterioare din partea S.C. ON AIR STUDIO, operator de date înregistrat cu nr. 4963.

11.3. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia 
operatorului de marketing direct al SC ON AIR STUDIO SRL.

11.4.   Participanţii  le  sunt  garantate  drepturile  prevăzute  de  Legea  nr.  677/2001  privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, printre care:

 dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la 
cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

 dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la 
operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau 
ştergerea  datelor  a  căror  prelucrare  nu  este  conformă  legii,  în  special  a  datelor 
incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror 
prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-
au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă 
această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat 
faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din 
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizează 
să facă obiectul  unei  prelucrări,  cu excepţia cazurilor  în care există dispoziţii  legale 
contrare.



11.5. Pentru  exercitarea  drepturilor  arătate  mai  înainte,  vă  puteţi  adresa  cu  o  cerere 
scrisă, datată şi semnată pe adresa Organizatorului. Adresa de primire a cererilor legate de 
datele personale este: strada Leonida, nr. 19, sector 2, Bucureşti. La prima comunicare scrisă 
cu Participanții din această campanie, Organizatorul le va aduce la cunoştinţă drepturile ce le 
revin conform legii 677/2001.

11.6. Organizatorul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  modifica  şi/sau  completa  Regulamentul, 
precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Concursului, cu 
condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a unei prevederi. 
Orice  modificări/completări  aduse  prevederilor  acestui  Regulament  vor  fi  cuprinse  în  acte 
adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe Pagina Concursului cu cel puţin 
24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

SECŢIUNEA 12. FORŢĂ MAJORĂ 
12.1.   Forţa  majoră  înseamnă  orice  eveniment  care  nu  poate  fi  controlat,  remediat  sau 
prevazut de către Organizator, a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de 
a-şi indeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

12.2.  Dacă  o  situaţie  de  forță  majoră  împiedică  sau  întârzie  total  sau parţial  executarea 
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat 
să comunice Participanţilor la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariţia cazului de forţă majoră. 

SECŢIUNEA 13. LITIGII ŞI FRAUDE
13.1.   În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs, acestea vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, oricare 
dintre părţi poate înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente 
de la sediul Organizatorului.

13.2.  Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva celor implicaţi, în 
caz de tentativă de fraudare a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta 
imaginea Organizatorului, a  Concursului sau costurile acestui Concurs. 

Organizator,
SC ON AIR STUDIO SRL


