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DUPLICAT 

 

REGULAMENT GENERAL DE CONCURS 

1. Organizator: 

Concursurile organizate pe pagina https://studiicalitative.researchromania.ro/ sunt 

concepute și administrate de către Societatea iSense Solutions SRL. înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40 / 217/13.01.2014, CUI R032647626, cont nr. 

R0271NGB0000999904110897 deschis la ING Bank, reprezentată legal prin Năstase 

Traian-Alexandru, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator. 

Concursurile se vor desfășura conform prezentului Regulament cadru, ale cărui prevederi 

sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și 

făcut public, conform legislației aplicabile în România. 

2. Durata și aria de desfășurare a concursului: 

Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României. 

Concursul se desfășoară pe o perioadă nelimitată, intrând în vigoare începând cu data de 5 

septembrie 2017. 

3. Participanti 
 

La acest concurs vor participa doar persoanele care vor fi invitate de un reprezentant 
iSense Solutions. Invitațiile se trimit unui număr de minim 10 (zece) persoane, în mod 
aleator. 

Se pot înscrie în vederea participării la concurs numai persoanele fizice („participanții") 

cu domiciliul sau reședința, chiar temporară în România. 

În cazul participanților minori, participarea la prezentul concurs este condiționată de 

obținerea consimțământului prealabil în acest sens din partea părinților/tutorilor 

minorului. În cazul în care participantul minor care nu a obținut consimțământul prealabil 

al părinților/tutorilor în vederea participării la prezentul concurs, acesta va fi descalificat. 

Condiții: 

- Pentru a participa la concurs, este necesar ca fiecare persoană să accepte invitația 

reprezentantului iSense Solutions de a deveni participant la studiu. Acest lucru se va 

valida în momentul în care persoana realizează activitățile specifice transmise de 

reprezentanții iSense Solutions și oferă o adresă de e-mail validă și nume/ prenume 

reale, identice cu cele din cartea de identitate. 

- Poate participa la concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 

14 ani și poate dovedi ulterior cu acte. Prin excepție de la acestea, nu pot participa 

la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I 

și II ale acestora. De asemenea, dintre toate persoanele invitate în concurs, numai 

cei care se potrivesc profilului specific fiecărui studiu se pot înscrie în concurs. 

Criteriile de profilare sunt setate automat în platformă iSense Solutions 

(https://surveys.researchromania.ro/) printr-un chestionar online. 

- Participarea impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 

prezentului Regulament cadru. 
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Motive de descalificare: 

- iSense Solutions își rezervă dreptul de a scoate din concurs în orice moment 

înscrierile pe care le consideră inoportune sau deplasate în sensul declarației în fals, 

cu scopul de a frauda concursul. 

- Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă iSense Solutions observă 

orice fel de comportament considerat nepotrivit (ex: injurii la adresa 

reprezentanților iSense Solutions sau a altor participanți, semne obscene, cuvinte 

jignitoare, comportament violent) cu concursul și prezentul regulament sau 

regulile anunțate pentru fiecare studiu calitativ în parte, fără a anunța participantul 

și fără explicație ulterioară. 

4. Mecanismul concursului: 

Pe durata concursului, participanții pot fi premiați dacă au îndeplinit toate condițiile 

necesare, prin completarea activităților propuse de reprezentanții iSense Solutions, 

activități comunicate în invitația fiecărui studiu.  

5. Premiile acordate: 

Sunt acordate un număr neliminat de premii în valoare minimă de 10 lei, sub formă de 

bani, tichet/ bon cadou sau cupon cu valoare. 

Persoanele înscrise în studiile calitative vor fi desemnate câștigătoare și vor primi premiile 

numai după completarea activităților necesare participării la studiile respective. 

6. Procedura concursului: 

- Fiecare câștigător va fi contactat telefonic în aceeași zi în care a fost desemnat 

câștigător pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului. 

- Banii vor fi transferați în contul bancar al persoanei câștigătoare sau oferiți sub 

formă de bani, cupon/ tichet cadou sau cupon cu valoare, la alegerea fiecărui 

câștigător. 

- În cazul în care persoana câștigătoare nu are cont bancar, banii pot fi trimiși în 

contul unei alte persoane care este desemnată de câștigător. 

- Persoanele care doresc să primească banii în contul altei persoane vor face o cerere 

scrisă în care se menționează datele personale ale persoanei respective 

(nume/prenume, cnp, C.I) si contul bancar al acesteia. 

- Pentru a primi premiul, câștigătorul trebuie să trimită organizatorului (online sau 

fizic) o copie după cartea de identitate. 

- Câștigătorii vor intra în posesia premiului în cel mult 10 zile lucrătoare de când au 

furnizat toate datele necesare efectuării transferului de bani sau imediat ce sunt 

desemnați câștigători, dacă aleg să primească cupon/ tichet cadou. 

- Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre 

câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor 

organizatorului în momentul anunțării câștigătorilor în termen de maximum 72 de 

ore de la data anunțării rezultatului concursului, premiile câștigate de persoanele în 

cauză vor fi anulate. 

7. Protecția datelor personale: 
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iSense Solutions SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 31066. 

Prin participarea la concurs, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, 

cu privire la: 

- Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul 

personal de pe site, a adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a 

valida înscrierea în concurs precum și a datelor oferite cu acest scop. 

Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar 

fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa 

e-mail, orașul și județul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către 

Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; - 

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior 

menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate. 

- Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale 

Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. 

- Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără 

nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la 

concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite 

unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună 

prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive 

întemeiate și legate de situația personală. 

- Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul 

de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de 

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 

precum și dreptul de a se adresa justiției. 

In baza REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016,  va informam ca vom colecta si prelucra datele dvs. 

cu caracter personal (nume, adresa de email, numar de telefon, adresa de domiciliul, CNP, 

etc.) in scopul participarii dintre dvs. si subscrisa la concurs. 

Conform Regulamentului  2016/679 aveti urmatoarele drepturi: 

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal 

b)       Dreptul la rectificare ; 

c)       Dreptul de a fi uitat ; 

d)       Dreptul la restricționarea prelucrării; 

e)       Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal; 

f)        Dreptul la portabilitatea datelor;  

g)       Dreptul de a depune plângere;  

h)       Dreptul de a va retrage consimțământul.   

 

8. Litigii: 

- Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă. 
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- Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau 

ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți. 

- Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de 

telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. 

- Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate 

informații false sau eronate. 

- Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea 

concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de 

energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de 

telecomunicații sau alții asemenea. 

- Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea 

premiilor. 

- Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și 

pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din 

această acțiune. 

9. Taxe și Impozite 

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în 

premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentului regulament, în 

conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală 

sau de orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a 

câștigătorului. 

Subsemnatul, NĂSTASE TRAIAN-ALEXANDRU, declar că am citit integral 

prezentul Regulament și sunt de acord cu conținutul acesteia, pe care l-am înțeles, 

accept consecințele sale juridice, drept care solicit autentificarea acesteia. 

Redactat de parte, editat și autentificat la Societatea profesională Notarială 

”Legitimus ", cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 87, sector 1, într-un 

exemplar original care rămâne în arhiva notarială și trei duplicate, din care două se 

eliberează părții iar unul rămâne în arhiva notarială. 

 

 

ISENSE SOLUTIONS SRL prin administrator 

NĂSTASE TRAIAN-ALEXANDRU 


