Regulament audiobook Vocea Padurii

Societatea “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în continuare
“Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr. 201, sector 2, Bucureşti, Clădirea
Global Worth Tower, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont
RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la Banca ING BANK, capital social subscris și vărsat de 66.416.554,37
lei, reprezentată de Stăiculescu Cristina, organizeaza campania denumita „Audiobook Vocea Padurii
(1) Acest regulament de participare este obligatoriu pentru toti Participantii si este disponibil, in mod gratuit,
oricarui participant. Participarea este optionala pentru utilizatori.
(2) Pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti.
(3) Participantii trebuie sa scrie, pe pagina de social media sau blog a fiecaruia dintre influencerii participanti la
campanie, o poveste personala, referitoare la paduri/legatura sa cu natura, padurea/ce importanta are pentru
el padurea/ o amintire legata de padure etc.
(4) Din povestile publicate de catre utilizatori, influencerii participanti la campanie vor selecta, la libera lor
apreciere, un numar de 10 povesti, cu posibilitatea de extindere a numarului, pe care Vodafone Romania le va
prelua si le va inregistra intr-un studio, realizand un audiobook.
(5) Pentru a fi selectate, povestile trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- sa nu fie scrise sub forma de dialog;
- sa fie personale si originale;
- sa fie corect scrise din punct de vedere gramatical;
- sa aiba o marime de maximum 10 minute inregistrare si minimum 3.
- să fie civilizate, morale și decente și să îi respecte pe ceilalți participanți la Campanie si pe Vodafone Romania.
Participantii trebuie sa respecte imaginea Vodafone Romania, buna sa reputatie, sa nu defaimeze si sa nu aduca
nicio atingere imaginii Vodafone Romania prin comportamentul lor si sa nu aiba datorii neachitate/ debite
restante la Vodafone.
Participantii trebuie sa nu dea nicio declaratie presei (presa scrisa, radio TV, publicație online, blog sau alt canal
de comunicare public) cu privire la Campanie, materialul/ povestea publicata si /sau inregistrata in audiobook,
fara acordul prealabil scris al Vodafone Romania.
(6) Participantii, prin faptul ca vor scrie aceste povesti si le vor face publice, prin intermediul influencerilor, in
cadrul campaniei organizate de Vodafone Romania, sunt de acord sa renunte la drepturile de autor asupra
materialelor /povestilor facute publice. Vodafone va detine toate drepturile de a le folosi si exploata in orice
mediu de promovare, fara niciun fel de obligatie materiala sau financiara a Vodafone Romania fata de
participantii in cauza.
(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.Prin participarea la aceasta actiune, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca
Organizatorul și împuterniciții acestuia să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să
consulte, să utilizeze, să transfere sau sa proceseze în orice alt mod , datele cu caracter personal ale
Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea permite inscrierea participantilor.
2. Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
a)

pentru participantii ale caror povesti vor fi selectate si inregistrate: nume si prenume;

3.Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe durata actiunii
si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor
si sa le utilizeze conform prezentului document Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele
cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza.
4. Participantul are urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

C2 General

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal atunci cand acestea nu mai sunt
necesare in scopul organizarii si desfasurarii actiunii;
(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;
5.Participantii pot contacta Vodafone Romania in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o
plangere in legatura cu modul in care sunt utilizate datele sale cu caracter personal printr-o cerere scrisa datată
și semnată, expediată pe adresa Organizatorului sau la adresa email: rgdp@vodafone.com..
In urma unei astfel de plangeri, se vor lua toate masurile conforme cu legea, iar daca un Participant se considera
neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
pe www.dataprotection.ro.

Organizator,

VODAFONE ROMANIA S.A.
Prin reprezentant,
Stăiculescu Cristina
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