
 
 

 

 

REGULAMENT CONCURS  

 “Imaginează-ți propria călătorie cu trenul prin Europa cu CFR  Călători & Interrail și câștigă!”  

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul Concursului  “Imaginează-ți propria călătorie cu trenul prin EUROPA cu CFR 

Călători & Interrail și câștigă!” , denumit în continuare Organizator, este SNTFC „CFR Călători” SA, 

cu sediul social în Bd Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cod 010873, e-mail: 

calatori.marketing@cfrcalatori.ro 

1.2. Regulamentul Oficial, denumit în continuare Regulament, este întocmit și este făcut public, conform 

legislației aplicabile din România. Organizatorul, SNTFC „CFR Călători” SA, își rezervă dreptul de a 

modifica Regulamentul înainte de desfășurarea Concursului “Imaginează-ți propria călătorie cu trenul 

prin Europa cu CFR Călători &Interrail și câștigă!”, modificări ce vor fi făcute publice cu mențiunea 

Modificat!.  

Nerespectarea Regulamentului  duce la descalificarea participantului și la anularea automată a premiului. 

2. TEMA CONCURSULUI  

2.1. Concursul  “Imaginează-ți propria călătorie cu trenul prin Europa cu CFR  Călători & Interrail și 

câștigă!” denumit în continuare Concurs, are ca temă realizarea unei scrisori de maxim o pagină, în care 

participantul la Concurs trebuie să – și exprime și justifice în scris dorința de a călători cu trenul prin 

Europa, pentru a câștiga premiul cel mare sau unul dintre celelalte premii descrise la punctul 5. 

PREMIILE CONCURSULUI 

 

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI MECANISM 

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică, cu cetățenie română, cu vârsta de minim 18 ani 

împliniți la data începerii Concursului, cu domiciliul în România. 

3.2 Angajații SNTFC „CFR Călători” SA, precum și membrii familiilor acestora (soți și rude până la gradul 

II inclusiv), nu au dreptul să participe la Concurs. 

3.3. Să scrie, fotografieze și posteze în pagina de Eveniment creată pe pagina oficială de Facebook a CFR 

Călători o scrisoare de maxim 1 pagină pe tema mai sus menţionată. 

3.4. Să dea cel puțin un Share către prietenii săi, postând link-ul Concursului pe pagina sa de Facebook, 

alegând profilul Public. 

3.5. Să primească Like-uri pentru postarea făcută exclusiv pe pagina creată pentru concurs în secțiunea 

Eenimente din cadrul paginii oficiale de  Facebook a CFR Călători. 

3.6. La încheierea perioadei de desfășurare a Concursului, postările cu cele mai multe Like-uri și 

Share-uri vor câstiga unul dintre premiile enumerate la secțiunea 5. PREMIILE CONCURSULUI.. Se 

vor lua în considerare numai Like-urile si Share-urile postărilor făcute pe pagina creată special pentru 
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acest concurs în secțiunea Evenimente a paginii ofciale de Facebook a CFR Călători. Nu vor fi luate în 

considerare postările făcute pe altă pagina decât pagina creată special pentru acest concurs în cadrul 

secțiunii Evenimente a paginii oficiale de Facebook a CFR Călători (de ex. direct pe pagina oficială de 

Facebook a CFR Călători sau a altor pagini CFR Călători etc); 

 

3.7. Prin participarea la Concurs, participanții își dau acordul ca numele lor și imaginile trimise la Concurs 

să fie publicate pe internet (Facebook, site oficial CFR Călători, etc.)  

3.8. Participanții răspund pentru toate activitățile desfășurate online pentru a se înscrie la Concurs. 

3.9. CFR Călători își rezervă dreptul de a descalifica temporar sau permanent un participant. Un 

participant poate fi descalificat, dacă după opinia societății acel participant încalcă Regulamentul, 

drepturile altui participant sau dacă acesta aduce un prejudiciu de imagine prin postările și/sau 

comentariile sale, sau prin orice alt comportament și/sau acţiune care aduce atingere imaginii şi 

intereselor CFR Călători și / sau Interrail.  

CFR Călători poate descalifica un participant dacă are un drept justificat pentru protecția altor participanți 

sau pentru a preveni manipularea, exemple fiind, cu titlu neexclusiv: folosirea unui soft neautorizat sau 

mai multe conturi pe numele aceluiași participant sau distribuirea postărilor pe grupuri unde se practica 

schimbul de Like-uri sau crearea de conturi multiple sau postările care crează o imagine negativă 

societății SNTFC „CFR Călători” SA sau postările unde se constată existența unor Like-uri și Share-uri 

artificiale (prin utilizarea de boti, pagini inexistente, conturi fantomă sau conturi ale unor persoane care 

nu îndeplinesc condițiile de participare: de ex. persoane nevorbitoare de limba română etc.) se consideră 

tentative de fraudare a concursului și sunt descalificate din oficiu. 

 

 

4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

4.1. Concursul se va desfășura începând cu data de 21 octombrie 2019, ora 00:00 și se va încheia la data 

de 17 noiembrie 2019, ora 23:59.   

5. PREMIILE CONCURSULUI 

5.1. Locul I: 

5.1.1 Două bilete de călătorie cu trenul în Europa  - Interrail Global Pass pentru 2 persoane adulte 

(persoana câștigătoare și însoțitor) și pentru maxim 4 copii însoțiți de 2 adulți, cu vârstă de până la 12 

ani împliniți în prima zi de valabilitate a pass-ului (vezi condițiile de călătorie ale pass-urilor Interrail pe 

www.cfrcalatori.ro/interrail-global-pass-2019).  

Interrail Global Pass are valabilite o lună și poate fi utilizat și pe parcursul ţării de rezidenţă, pentru o 

călătorie dus-întors. Data începerii călătoriei cu Interrail Global Pass poate fi stabilită cu o anticipație 

maximă de 90 de zile de la momentul ridicării biletelor de la sediul CFR Călători din București (cel mai 

tâziu 31 decembrie 2019). 

5.1.2. Cască audio wireless, stick de memorie de 16 GB, pernă de călătorie pentru gât, sacoșă de pânză 

(personalizate cu siglele CFR Călători și Interrail). 

 

5.2. Locul al-II-lea: 

5.2.1. Cască audio wireless, stick de memorie de 16 GB, pernă de călătorie pentru gât, sacoșă de pânză 

(personalizate cu sigla CFR Călători și Interrail). 

 

 

5.3. Locul al-III-lea:  

5.3.1 Cască audio cu fir, stick de memorie de 16 GB, pernă pentru gât, sacoșă de pânză (personalizate 

cu sigla CFR Călători și Interrail). 
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5.4 MENTIUNI 

 

5.4.1 Șapte mențiuni care vor consta fiecare într-o cască audio cu fir (personalizate cu sigla CFR Călători 

și Interrail). 

5.5. Contravaloarea premiilor nu se acordă în bani.  

5.6. Premiile II, III și mențiunile vor fi ridicate de către participanţii cărora li s-au atribuit premii, dintr-o 

stație de cale ferată (cu personal CFR Călători) și la o dată, stabilite de comun acord. 

5.7. Premiul I va fi ridicat de către participantul căruia i s-a atribuit acest premiu, de la sediul CFR Călători 

din București, data fiind stabilită de comun acord între părţi.  

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

6.1. Clasamentul final - un TOP 10 (cu 3 premii şi 7 menţiuni) - se va stabili în funcție de Like-urile și 

Share-urile acumulate de participanții la Concurs.  

7. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

7.1. Participanţii premiaţi vor fi anunţaţi până la data de 25 noiembrie 2019, pe pagina creată pentru concurs 

în secțiunea Evenimente din cadrul paginii oficiale de  Facebook a CFR Călători, cu privire la locul câştigat 

în Concurs și la modalitatea de intrare în posesie a premiului.  

7.2. Premiile neridicate, din stația de cale ferată (cu personal CFR Călători/sediul CFR Călători) și la data, 

stabilite de comun acord, se vor anula. 

8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

8.1. Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane pe pagina pe care este anunțat Concursul.  

8.2. Participarea la Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Prin 

participarea la Concurs participanții transferă drepturile de autor organizatorului Concursului. Astfel, 

acestea pot să fie folosite în scopuri de promovare de către organizator, în materiale online, tipărite, audio, 

video, în mod gratuit.  

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

9.1. SNTFC „CFR Călători” SA se obligă să le respecte Participanților drepturile prevăzute de lege privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și va utiliza datele pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a Concursului.  

9.2. Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către CFR Călători 

SNTFC „CFR Călători” SA, ca organizator al Concursului “Imaginează-ți propria călătorie cu trenul 

prin Europa cu CFR Călători & Interrail și câștigă!” prelucrează datele cu caracter personal într-un 

mod confidenţial, sigur şi transparent. 

SNTFC „CFR Călători” SA pune la dispoziţie adresa dedicată - dpo.calatori@cfrcalatori.ro pentru orice 

cereri sau întrebari legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate. 

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanţii 

pot utiliza adresa dedicată. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa şi prin poşta 

la adresa Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, România, în atenţia Responsabilului cu Protecţia 

Datelor CFR Călători. 
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Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere şi 

posibilităţile tehnice de implementare a solicitărilor primite). 

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului 

În cadrul Concursului, SNTFC „CFR Călători” SA va colecta în privat de la participanţii premiați, 

următoarele categorii de date cu caracter personal: 

- numele, prenumele, data de naştere, adresa e-mail, numărul de telefon; 

Refuzul de a furniza datele menţionate sau de a accepta condiţiile Regulamentului reprezintă neparticiparea 

la Concurs sau în cazul participanţilor câştigători declararea lor ca necâştigători și validarea următorului 

participant ca și câștigător în locul celui care s-a descalificat. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Concursului 

Datele cu caracter personal ale participanţilor la Concurs vor fi prelucrate de către SNTFC „CFR Călători” 

SA, în calitate de organizator direct, în vederea: 

- organizării şi desfaşurării Concursului;  

- desemnării şi validării câştigătorilor; 

- atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor legale aferente organizatorilor de Concursuri. 

Totodată, pentru o corectă nominalizare și identificare a câștigătorilor, cu ocazia prezentării listei acestora, 

SNTFC „CFR Călători” SA va face publice numele câştigătorilor pe Facebook în secțiunea Evenimente și  

numărul de Like-uri și Share-uri totalizate. 

Temeiul juridic al prelucrării  

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile declarate anterior, se realizează în 

conformitate cu art. 6, alin. (1), lit. f) din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date, astfel: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de 

operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci 

când persoana vizată este un copil”. 

  

În calitate de participant la Concurs, aveţi drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter 

personal. 

Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, aveţi următoarele drepturi: 

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele 

dvs. cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de 

prelucrare; 

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete; 

- dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă şterge fără întârzieri nejustificate datele 

cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au 

fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; 

- dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care: 

o dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal,  

o prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal solicitând 

în schimb o restricţionare a prelucrării,  

o nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar 

dumneavoastră o solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în 

instanţă. 



o v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele 

noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra 

drepturilor dumneavoastră; 

o dreptul de a va opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem 

motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează 

asupra intereselor, drepturilor şi libertaţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, 

exercitarea sau apararea unui drept în instanţă; 

o dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu 

caracter personal, pe care ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un 

format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi 

dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 

o dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Protecţiei 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

o dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, 

inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau vă 

afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de prelucrare este 

necesară sau permisa de lege. 

 

Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor sau altor persoane 

Întrucât la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii 

Concursului, nu vor fi prelucrate şi stocate date aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 16 ani. 

SNTFC „CFR Călători” SA a aplicat măsuri de siguranţă adecvate pentru a garanta siguranţa datelor 

personale ale participanţilor şi a implementat şi durate specifice pentru ca datele personale să fie 

păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat. 

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranţa datelor personale, SNTFC „CFR Călători” SA a 

implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general 

acceptate în acest sens. 

Aceste mijloace de protecţie nu acoperă acele date personale pe care participanţii aleg să le comunice în 

spaţii publice online sau offline. 

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților câştigători vor fi stocate de către CFR 

Călători conform prevederilor legale sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamaţii sau a ne apăra 

în cazul unui litigiu. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, CFR Călători va 

şterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare şi stocare într-un mod sigur. 

10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

10.1. Prezentul Concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 4 numai în cazul apariției unui 

eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității 

Organizatorului de a continua prezentul Concurs din motive independente de voința sa. 

11. LITIGII 

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente. 

12. DISPOZIȚII FINALE 

12.1. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

Concursului și își exprimă acordul cu privire la prevederile prezentului Regulament prin înscrierea la 

Concurs. 



12.2. Prin acceptarea de către participanți a termenilor și condițiilor regulamentului oficial al Concursului, 

SNTFC „CFR Călători” SA, în calitate de Organizator direct, a notificat persoanele vizate cu privire la 

colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopurile declarate anterior. De asemenea, 

participanții au fost informați cu privire la drepturile și libertățile acestora, în conformitate cu GDPR. 

12.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiția de a publica 

respectivele modificări pe pagina unde a fost lansat Concursul. Modificarea își produce efectele la data 

publicării.  

Pentru orice detalii suplimentare legate de acest Concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa: 

marketing.calatori@cfrcalatori.ro.  
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