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REGULAMENT OFICIAL CONCURS DE FOTOGRAFIE 

“Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!” 
  

1. CONDIȚII GENERALE 

1.1. Organizatorul concursului de fotografie “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!” este 

SNTFC „CFR Călători” SA, cu sediul social în Bd Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cod 010873, e-mail: 

presa@cfrcalatori.ro.  

1.2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al 

Concursului. Participarea în concurs implică acceptul tacit al tuturor participanților privind regulamentul oficial cu 

regulile ce decurg din acesta. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii de desfășurare ai Concursului 

fără notificare prealabilă. Orice modificare va fi anunțată pe site-ul www.cfrcalatori.ro în secțiunea dedicată 

Concursului. 

 

2. TEMA CONCURSULUI 
2.1. Concursul de fotografie “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”, denumit în continuare 

Concurs, are ca tematică ilustarea de călătorii frumoase și romantice cu trenurile CFR Călători, în luna iubirii. Lăsăm 

imaginația participanților să lucreze și acceptăm fotografii decente care exprimă tematica de concurs și care să includă 

doar trenurile CFR Călători. 

  

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE CONCURS 
3.1. În perioada 14 februarie 2023, ora 00:00 - 24 februarie 2023, ora 23:59 participanții vor putea face postări pe 

pagina de Eveniment “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”, iar până la data de 27 februarie 

2023 ora 10:00, postările acestora vor putea primi LIKE-uri. De asemenea, Concursul poate înceta înainte de termen 

numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea. 

 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE 

4.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică, cu cetățenie română sau străină, cu vârsta de peste 16 ani 

împliniți la data începerii Concursului. 

4.2. Participanții trebuie să efectueze o postare în secțiunea de Evenimente -“Între Valentine’s day și Dragobete 

iubirea se premiază!”,- a paginii oficiale Facebook CFR Călători care să includă fotografii ce reflectă tema 

concursului. 

4.3. Imaginile înscrise la Concurs trebuie să nu mai fi fost înscrise în alte concursuri, iar participanții trebuie să deţină 

toate drepturile asupra fotografiilor pe care le înscriu în concurs. Prin transmiterea fotografiei, participanţii îşi asumă 

răspunderea în acest sens. Nu se vor accepta fotografii copiate de pe internet sau din altă sursă. Colajele nu sunt 

acceptate. Imaginile nu trebuie să conțină watermark-uri. 

4.4. Fotografiile nu trebuie să conțină imagini cu minori cu vârsta de până la 16 ani, în cazul în care acestea prezintă 

persoane sub 16 ani, fotografiile nu vor fi luate în considerare pentru participarea la concurs. 

4.5. Odată cu postarea fotografiei, participantul trebuie să transmită pe e-mail presa@cfrcalatori.ro consimțământul 

de utilizare a fotografiei și al imaginii persoanelor prezente în aceasta, disponibil în Anexa 2 din secțiunea 9 - 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

4.6. Participanții își pot invita prietenii să dea LIKE postării pe pagina dedicată Concursului. 

4.7. Atenție: Se vor lua în considerare numai LIKE -urile postărilor făcute pe pagina creată special pentru 

acest concurs în secțiunea Evenimente a paginii Facebook CFR Călători.  
4.8. La încheierea perioadei de desfășurare a Concursului, primele patru postări cu cele mai multe LIKE -uri vor 

câștiga premiile menționate la secțiunea 5 - PREMIILE CONCURSULUI. 

4.9. Participanții sunt resposabili pentru toate activitățile desfășurate online legate de acest Concurs. 

4.10. SNTFC „CFR Călători” SA își rezervă dreptul de a descalifica un participant dacă 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.  

SNTFC „CFR Călători” SA poate descalifica un participant dacă are un drept justificat pentru protecția altor 

participanți sau pentru a preveni manipularea LIKE-urilor, exemple fiind, cu titlu neexclusiv: folosirea unui soft 

neautorizat sau mai multe conturi pe numele aceluiași participant care crează o imagine negativă societății SNTFC 

„CFR Călători” SA sau postările unde se constată existența unor LIKE-uri artificiale (prin utilizarea de boți, pagini 

inexistente, conturi fantomă etc.) se consideră tentative de fraudare a concursului și participanții sunt descalificați. 
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5. PREMIILE CONCURSULUI vor fi: 
5.1. Fiecare din cele patru premii constă în următoarele obiecte promoționale personalizate cu sigla CFR Călători: 

cască audio cu fir, 1 set sport (căciulă, fular şi mănuşi), 1 pernuță gonflabilă de voiaj, diplomă. 

5.2. Contravaloarea premiilor nu se acordă în bani.  

5.3. Premiile vor fi ridicate de către câștigători dintr-o stație de cale ferată (cu personal CFR Călători), la o dată 

stabilită de comun acord. Ridicarea premiului se va face până la data de 28 aprilie 2023. 

 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
6.1. Vor fi desemnați câștigători patru participanți cu cele mai multe LIKE-uri acumulate până la data de 27 februarie 

2023, ora 10:00.  

 

7. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
7.1. Câștigătorii vor fi anunțați public luni - 27 februarie 2023 atât pe pagina Facebook CFR Călători într-o postare 

dedicată, cât și pe pagina de Eveniment a Concursului. 

7.2. Până marți, 28 februarie 2023, ora 16:00, fiecare câștigător va trimite un e-mail la adresa presa@cfrcalatori.ro 

cu următoarele date: adresa de mail proprie, număr telefon, nume și prenume. Aceste date nu vor fi făcute publice. 

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

comun acord, se vor anula. 

 

8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 
8.1. Participarea în concurs prin transmiterea fotografiilor implică acceptul participantului la concurs de a oferi, 

voluntar și gratuit Organizatorului dreptul de a folosi oricând și pentru o perioadă de 10 ani toate fotografiile înscrise 

în concurs, dreptul de a publica imaginile respective, integral sau parțial, în format digital şi/sau tipărit, împreună cu 

drepturile de autor și de folosință ce decurg din aceasta, fără a avea nicio pretenție de orice natură, prezentă sau 

ulterioară. 

8.2. Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane pe pagina pe care este anunțat concursul.  

8.3. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.  

 

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
9.1. Precizările privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal şi a celor biometrice se regăsesc în Anexa 

1 a prezentului Regulament de concurs și fac parte integrantă din acesta. 

9.3. Consimțământul de utilizare a fotografiei și a imaginii persoanelor prezente în aceasta, este disponibil în Anexa 

2 și este parte integrantă din Acordul cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal disponibil în 

Anexa 2. 

9.2. Neacordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal atrage după sine neluarea în 

considerare a fotografiilor în concurs. 

 

10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 
10.1. Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 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 legate de acest concurs, vă rugăm să ne scrieţi la adresa: presa@cfrcalatori.ro.  
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ANEXA 1 

Acord cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 

 

Notă de informare  
 

SNTFC ”CFR Călători” SA, cu sediul în Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, telefon: 

021/311.27.41, fax: 021/315.30.04, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/9764/1998, cod de 

înregistrare fiscală RO 11054545, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, ale legilor naționale și europene, privind protecția datelor. 

 

Potrivit legislației, SNTFC ”CFR Călători” SA este operator de date cu caracter personal. În acest sens, 

vom stabili măsuri tehnice și organizatorice, pentru a proteja si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea 

și accesibilitatea datelor prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele dvs. și vom 

preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

I. Informare 

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 

Datele cu caracter personal colectate, vor fi prelucrate în următoarele scopuri:         

1.1 Organizarea şi desfăşurarea Concursului; 

1.2 Validarea câştigătorilor, atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor legale aferente organizatorilor 

de concursuri; 

1.3 Marketing (materiale promotionale: calendare, flyere, broșuri, postere, bannere online, alte  materiale 

de promovare online etc); 

1.4  Promovarea imaginii CFR Călători; 

1.5 Completarea Declarației de consimțământ.  

 

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal.  

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate 
2.1  Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul declarat la pct. 1.1, 

sunt: nume, prenume, semnătură, nume utilizator Facebook, imagine ; 

2.2  Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul declarat la pct. 1.2, 

sunt: nume, prenume, semnătură, nume utilizator Facebook, imagine, adresă de e -mail, număr 

telefon; 

2.3  Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul declarat la pct. 1.3, 

sunt: Imaginea. 

2.4  Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul declarat la pct. 1. 4, 

sunt: Imaginea. 

2.5  Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul declarat la  pct. 1.5, 

sunt: Nume, prenume, semnătură. 

 

3. Categorii de persoane vizate  

3.1 Categoriile de persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile 

declarate la pct. 1, sunt următoarele: 

a)   Participanții la concursul “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!”; 

b) Persoanele care se regăsesc în fotografiile transmise de către participanți ; 

c) Câștigătorii concursului “Între Valentine’s day și Dragobete iubirea se premiază!” . 

  

4. Temeiul legal al prelucrării 

4.1 Temeiurile legale ale prelucrării datelor, în scopurile declarate la pct. 1, sunt reprezentate de: 
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a) Consimţământul explicit, specific și informat al persoanei vizate, liber exprimat, conform art. 

6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) 679/2016; 

b) Interesul legitim al Operatorului, conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Regulamentul (UE) 

679/2016. 

 

5. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal 

5.1 Datele cu caracter personal prelucrate, sunt obținute în mod direct de la participanți, atât prin 

intermediul paginii oficiale Facebook CFR Călători (secțiunea Evenimente), cât și prin intermediul 

poștei electronice. 

 

6. Destinatarii datelor cu caracter personal 

6.1 În vederea desfășurării activităților specifice, în scopurile menționate la pct. 1, datele cu caracter 

personal (imaginea, numele de utilizator facebook) vor putea fi folosite astfel: în mediul on-line 

(pagina oficială de internet - www.cfrcalatori.ro, pagina oficială Facebook CFR Călători, pagina 

oficială de Instragram, pagina oficială de Linkedin, târgurile de  turism și/sau alte evenimente de 

profil. De asemenea, fotografiile puse la dispoziție de dvs ar putea fi utilizate în materiale 

promoționale destinate publicului călător al CFR Călători, precum și potențialilor clienți ai CFR 

Călători. 

6.2 Este posibil să furnizăm datele cu caracter personal prelucrate către organele abilitate ale statului, în 

baza și în limitele prevederilor legale, și ca  urmare a unor cereri expres formulate. 

 

7. Transferul datelor cu caracter personal 

7.1 SNTFC CFR Călători SA, NU intenţionează să transfere datele cu caracter personal prelucrate în 

scopurile menționate la pct. 1 către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională din Uniunea Europeană 

/ SEE sau din afara Uniunii Europene / SEE. 

 

8. Perioada de stocare a datele cu caracter personal 

8.1  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la pct. 1, este 

de 10 ani. La expirarea perioadei de stocare, datele vor fi șterse / distruse într -un mod sigur. 

 

9. Drepturile persoanei vizate 

9.1 În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, și de 

legislația națională, drepturile persoanei vizate sunt următoarele: 

 dreptul de a fi informat; 

 dreptul de acces la date; 

 dreptul de a solicita rectificarea / actualizarea datelor; 

 dreptul de a solicita ștergerea datelor; 

 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;  

     dreptul de opoziție; 

 dreptul la portabilitatea datelor; 

 dreptul de retragere a consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

 dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea de supraveghere; 

 dreptul de a vă adresa justiției; 

 dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către Operator. 

 

9.2 Pentru exercitarea acestor drepturi și/sau pentru informații suplimentare cu privire la operațiunile de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți o cerere în acest sens, la următoarea 

adresă de e-mail: dpo.calatori@cfrcalatori.ro sau la sediul SNTFC CFR Călători SA, din Bd. Dinicu 

Golescu, nr. 38, sector 1, București, România, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter 

personal.    
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ANEXA 2 

 

 

 Consimțământ 
 

Subsemnatul/a .........................................................................................., asociat numelui de utilizator 
Facebook....................................................................... și subsemnatul/a (Persoana care se regăsește în 
fotografiile transmise de către participant) ..................................................................... declarăm că am 
luat la cunoștință informațiile din Acordul cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter 
personal - Notă de informare din cadrul Regulamentului de concurs “Între Valentine’s day și 
Dragobete iubirea se premiază!” și: 
 

 DA, sunt de acord cu prelucrarea de către SNTFC CFR Călători SA a datelor cu caracter personal 
în scopurile prevăzute la pct. 1 din Acord; 

 NU sunt de acord cu prelucrarea de către SNTFC CFR Călători SA a datelor cu caracter personal 
în scopurile prevăzute la pct. 1 din Acord; 

 

Înțeleg faptul că, îmi pot retrage consimțământul în orice moment, prin transmiterea unei cereri 

scrise, la următoarea adresă de e-mail: dpo.calatori@cfrcalatori.ro.   

 

         

 

          Semnătură participant                                                                                    Data 

 

 

 

 Semnătură partener/ă 
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