REGULAMENT CONCURS DE FOTOGRAFIE
„Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului este SNTFC „CFR Călători” SA, cu sediul social în Bd Dinicu Golescu nr.38, sector
1, București, cod 010873, e-mail: marketing.calatori@cfrcalatori.ro.
1.2. Regulamentul Oficial 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,
modificări ce vor fi făcute publice cu mențiunea Modificat!.
Nerespectarea regulamentului de concurs duce la descalificarea participantului și la anularea automată a premiului.
2. TEMA CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE “Spre munte cu „Trenurile Zăpezii 2021” - fotografii despre
promovarea ideii de a călătorii către destinații montane cu trenurile CFR Călători, având în vedere faptul că trenul
este cel mai prietenos mijloc de transport cu mediul înconjurător; doar fotografii aferente sezonului de iarnă cu trenuri
ale CFR Călători; imagini din timpul călătoriei; peisaje de la fereastrele trenurilor CFR Călători;
3. CONDIŢII DE PARTICIPARE
3.1. La concursul de fotografie “Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021” poate participa orice persoană cu vârsta de
minim 16 ani.
3.2. Participanții trebuie să fie înscriși / să fie de acord cu înscrierea la newsletterul de pe site-ul SNTFC „CFR
Călători” SA cu o adresă de e-mail validă.
3.3. Participanții trebuie să trimită maximum 10 imagini cu/din trenurile CFR Călători (dintre care în concurs va
intra una singură aleasă de comisia de jurizare) pe tema mai sus menţionată, la rezoluţia livrată de aparatul cu care sa realizat imaginea, conform datelor din EXIF (fișierul cu informații despre fiecare imagine în parte).
3.4. Cele maximum 10 imagini trebuie trimise prin intermediul oricărui portal de transmitere fişiere (precum
https://ro.filemail.com/, https://wetransfer.com/ etc.) pe adresa de e-mail marketing.călători@cfrcalatori.ro.
E-mailurile care conțin fotografii atașate vor fi șterse. Sunt acceptate în concurs doar e-mailurile care conțin
un link către imagini.
3.5. Imaginile înscrise la concursul “Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021” trebuie să nu mai fi fost înscrise în
alte concursuri, iar expeditorul trebuie să dețină drepturile de autor asupra acestora. În cazul în care fotografiile
surprind imaginea altor persoane, trebuie să existe acceptul acestora conform reglementărilor în vigoare privind
dreptul la imagine, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, pentru ca CFR Călători să poata utiliza
fotografiile în scop de promovare.
3.6. Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord cu cedarea către SNTFC „CFR Călători” SA a drepturilor
de autor asupra imaginilor înscrise în concurs. SNTFC „CFR Călători” SA poate utiliza aceste imagini în campaniile
proprii de promovare.
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. Odată cu trimiterea imaginilor la adresa marketing.călători@cfrcalatori.ro, prin intermediul portalului de
transmitere fişiere, participantul va adăuga o adresă de e-mail validă la care poate fi contactat, şi următorul text:
”- Sunt de acord cu Regulamentul concursului de fotografie - „Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”;
- Am fost informat/ă și sunt de acord cu prelucrarea datelelor cu caracter personal de SNTFC CFR Călători SA
în vederea participării mele la concursul “Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”;
- Adresa de e-mail este .....”.
În situația în care NU sunteți de acord cu prelucrarea datelelor cu caracter personal, participarea
dumneavoastră la concursul de fotografie “Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”, nu va fi posibilă.
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Dacă ulterior un participant doreşte modificarea datelor personale transmise, trebuie să revină cu un e-mail la adresa
marketing.calatori@cfrcalatori.ro.
3.9. Un participant va fi considerat înscris la concurs numai după ce va primi o confirmare cu textul „Bună ziua. Vă
mulțumim pentru mesajul dvs. Sunteţi înscris la concursul de fotografie - “Spre munte cu Trenurile Zăpezii
2021”. Vă dorim mult succes!”

4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE
4.1. Concursul de fotografie „Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021” se va desfășura începând cu data de
04 ianuarie 2021, ora 00:00 și se va încheia la data de 28 februarie 2021, ora 24:00.
5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1 Locul I:
-

1 Card Tren Plus, nominal, valabil 1 an
2 seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate)
2 caști bluetooth on-ear, 2 pernuțe gonflabile de voiaj, 1 stick de memorie de 16 GB , 1 sacoșă de pânză
(personalizate)

5.2 Locul II:
-

2 seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate)
2 căști bluetooth on-ear, 2 pernuțe gonflabile de voiaj, 1 stick de memorie de 16 GB , 1 sacoșă de pânză
(personalizate)

5.3 Locul III:
-

2 seturi sport: căciulă, fular şi mănuşi (personalizate)
2 căști on-ear cu fir, 2 pernuțe gonflabile de voiaj, 1 stick de memorie de 16 GB , 1 sacoșă de pânză
(personalizate)

5.4. Contravaloarea premiilor nu se acordă în bani.
5.5. Participanţii cărora li s-au atribuit premiile I, II și III de comisia de jurizare a SNTFC „CFR Călători” SA, își vor
ridica premiile dintr-o stație de cale ferată (cu personal CFR Călători), la o dată și o oră pe care părțile o vor stabili
de comun acord, dar nu mai târziu de 31 martie 2021.
5.6. În cazul neridicării premiilor de către participanţii cărora li s-au atribuit premii de către comisia de jurizare
SNTFC „CFR Călători” SA, până la data menţionată mai sus, acestea vor rămâne în posesia organizatorului
concursului.
6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
6.1. Se va face în urma notării imaginilor înscrise în concurs cu note de la 1 la 100, de către membrii comisiei de
jurizare, iar clasamentul final - un TOP 3 (cele 3 premii) - se va stabili în funcție de punctele acumulate.
6.2. Comisia de jurizare, formată din 4 reprezentanți ai SNTFC „CFR Călători” SA, va nota prezența elementelor
feroviare CFR Călători, calitatea imaginii, estetica, creativitatea și promovarea ideii de a călători către/ dinspre
destinații montane cu trenurile CFR Călători.
7. ANUNȚAREA FINALIȘTILOR ȘI A CÂȘTIGĂTORILOR
7.1. Participanţii premiaţi vor fi anunţaţi la data de 4 martie 2021, prin intermediul adresei de e-mail, cu privire la
locul câştigat în concurs și la modul de intrare în posesia premiului.
7.2. Cei 3 câștigători vor fi anunțați public, la data de 4 martie 2021, pe site-ul www.cfrcalatori.ro și pe pagina de
Facebook a CFR Călători.
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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 CU CARACTER PERSONAL
9.1. SNTFC „CFR Călători” SA prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679, ale legilor locale și europene privind protecția datelor.
9.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în baza consimțământului dumneavoastră, liber exprimat,
specific și în cunoștință de cauză, pentru următoarele scopuri:
- înscrierea, organizarea și desfășurarea concursului de fotografie „Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”,
derulat de CFR Călători;
- desemnarea și validarea câștigătorilor;
- atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor legale aferente organizatorilor de concursuri;
- marketing, prin înscrierea la newsletterul de pe web site-ul www.cfrcalatori.ro.
Nu este obligatoriu sa ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.
9.3. Categoria de date cu caracter personal prelucrate
În scopurile descrise la pct. 9.2, vom prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume,
adresa de email, adresa IP.
9.4. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul, liber exprimat, specific
și în cunoștință de cauză, conform art. 6, alin. (1), lit. (a) din Regulamentul (UE) 679/2016.
Vă informăm că, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimţământului nu
afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
9.5. Modul de colectare a datelor cu caracter personal
Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal, direct de la dumneavoastră, prin intermediul poștei electronice
(e-mail).
9.6. Destinatarii datelor cu caracter personal
În vederea desfășurării concursului de fotografie „Spre munte cu Trenurile Zăpezii 2021”, datele cu caracter
personal colectate, vor fi folosite (publicate) în mediul online (site-ul oficial al CFR Călători, pagina oficială de
Facebook a CFR Călători,). Se vor publica doar numele şi prenumele pareticipanţilor, în vederea comunicării
rezultatului concursului.
9.7. Transferul datelor cu caracter personal
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru desfașurarea concursului de fotografie „Spre munte cu Trenurile
Zăpezii 2021”, datele cu caracter personal prelucrate, nu vor face obiectul unui transfer în UE/SEE sau în afara
UE/SEE.
9.8. Perioada de stocare a datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanţilor declaraţi necâştigători, vor fi stocate de către SNTFC „CFR
Călători” SA, pe perioada desfaşurării Concursului, respectiv, până la validarea câştigătorilor și atribuirea
premiilor. Datele cu caracter personal ale câştigătorilor, 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,
într-un mod sigur.
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9.9. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, și de legislația
națională, puteți exercita următoarele drepturi:
 dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră;
 dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul de a solicita rectificarea / actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri;
 dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei
Datelor cu Caracter Personal;
 dreptul de a te adresa justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi și/sau pentru informații suplimentare cu privire la operațiunile de prelucrare a
datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă, semnată si datată, la sediului
SNTFC CFR Călători SA (Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București), cu mențiunea: „Responsabilului cu
protecția datelor cu caracter personal" sau la următoarea adresă de e-mail: dpo.calatori@cfrcalatori.ro.
Protecția datelor cu caracter personal prelucrate este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat
angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special
Regulamentul (UE) 679/2016, prin implementarea unor măsuri rezonabile de securitate, astfel încât, să îți protejăm
cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că, niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet
nu este complet sigură.
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. 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
marketing.calatori@cfrcalatori.ro.
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