
 
 

REGULAMENT “CONCURS QUIZ DEVCON 2020”  
Noiembrie 2020 

Art. 1. Organizatorul campaniei 
Organizatorul campaniei este R SYSTEMS COMPUTARIS EUROPE SRL, o societate înființată și 

funcționând potrivit legilor din România, având sediul social în București, sectorul 1, str. Ghe. Manu nr. 5,  

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9250/2001, RO 14273248. 

Scopul concursului este de promovare a companiei. 

Acest Regulament descrie modul de desfășurare a Campaniei și are caracter obligatoriu pentru toți 

participanții. Orice modificare a prezentului Regulament de către Organizator va fi publicata pe pagina de 

internet a companiei. 

Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. 

Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor 

prezentului Regulament. 

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei 
Concursul se va desfășura exclusiv online, atât in cadrul evenimentului DevCon 2020 in perioada 3 – 6 

noiembrie 2020, cât şi pe site-ul Computaris pe pagina: https://www.computaris.com/tech-logo-run, pana 

pe data de 6 noiembrie 2020, ora 18.00 EET. 

Art 3. Modalitatea de desfășurare 
Participantii se pot înscrie completând formularul de participare existent online pe pagina Computaris, 

dându-şi acordul privitor la colectarea datelor personale şi regulamentul de desfăşurare. 

Fiecare participant completează un chestionar conţinând 10 întrebări cu răspuns deschis, datele de 

identificare ale participanţilor, regulamentul concursului si acordul privind colectarea datelor personale, 

termeni si conditii.  

Fiecarui participant ii va fi alocat un numar unic de inregistrare in concurs. Pentru fiecare participant se va 

lua în considerare un singur formular de participare trimis, respectiv cel transmis primul în ordine 

cronologică.  

Toate răspunsurile primite prin formularul de participare vor fi evaluate în funcţie de corectitudinea 

răspunsurilor. Participanţii cu răspunsuri corecte la toate cele 10 întrebări din chestionar vor intra în 

extragerea aleatorie a câştigătorului, cu ajutorul platformei https://www.randomresult.com/.  

Câştigătorul va fi anunţat pe pagina concursului pe data de 9 noiembrie 2020. De asemenea, castigatorul 

va fi contactat direct prin email si/sau telefon, la datele complétate in formularul de participare.  

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate referitor la lipsa de acuratețe a datelor completate de 

participant la concurs în formularul de inscriere și care are drept consecință imposibilitatea contactării prin 

email sau telefon în eventualitatea în care participantul este desemnat câștigător. 

Regulamentul Campaniei este disponibil pentru toți participantii pe pagina concursului: 

https://www.computaris.com/tech-logo-run  

https://codecamp.ro/java-conference
https://www.computaris.com/tech-logo-run
https://www.randomresult.com/
https://www.computaris.com/tech-logo-run


 
 
Pentru validarea premiului, câștigătorului i se solicită datele de identificare completate pe formularul de 

participare, precum si o copie (scanata) a actului de identitate.  

Art. 4. Drept de participare 
Se pot înscrie în vederea participării la Quiz-ul Computaris numai persoanele fizice („Participanții”), cu 

vârsta de cel puțin 18 ani, cu resedinta exclusiv în România sau Republica Moldova. 

Nu pot participa la Concursurile Campaniei angajații organizatorului sau rudele acestora în linie directă. 

Art. 5. Premiul campaniei 
În cadrul concursului se va acorda 1 (un) premiu constând în căşti AirPods, în valoare de aproximativ 

1500 RON. 

Nu este posibilă preschimbarea în bani a premiului oferite în cadrul concursului. 

Premiul neacordat, ca urmare a invalidării sau a imposibilitatii de a contacta câștigătorul, va rămâne în 

proprietatea Organizatorului. In acest caz, in termen de 10 zile calendaristice de la anuntarea 

castigatorului, Organizatorul poate decide acordarea premiului urmatorului clasat (in functie de punctajul 

obtinut). Câștigătorul nevalidat va fi informat prin email asupra faptului ca dupa desemnarea sa ca și 

câștigător a fost invalidat, fiindu-i indicat și motivul care a determinat invalidarea. Validarea și/sau 

invalidarea câștigătorilor trebuie efectuată pentru fiecare etapă până cel mai târziu la data de 15 a lunii 

calendaristice curente celei in care a avut loc extragerea castigatorilor. 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. 

Art. 6 Intrarea în posesia premiului 
După încheierea procesului de validare a câștigătorului, Organizatorul va trimite premiul prin curier sau il 

va inmana direct castigatorului, la sediul sau din str. Gheorghe Manu nr. 5, sector 1, Bucuresti.  

Art. 7 Litigii 
În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate 

vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române. 

Art. 8. Regulamentul campaniei 
Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul www.computaris.com. 

Art. 9. Taxe și impozite 
Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de 

către câștigători ca urmare a prezentei Campanii, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice 

alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a 

câștigătorilor. 

Art. 10. Reclamații 
Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie 

trimisă Organizatorului la adresa de contact@computaris.com în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea 

câştigătorilor. 



 
 
Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primire. 

Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de 

telecomunicații, servere, interfețe, browsere web și platforma Facebook. 

Art. 11. Prelucrarea datelor personale 
Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie 

prelucrate și utilizate de acesta în scopuri precum: înmânarea premiului, recrutare. 

Prin înscrierea și participarea la Concurs Participantii declara că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal în scopurile de mai sus și că aceastea urmează să fie păstrate de către Organizator pe  

o perioadă de 10 ani astfel cum este impus de către legislația fiscală în vigoare în perioada de 

desfășurare a concursului. 

Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții declară că au citit și au acceptat politica de 

confidențialitate a organizatorului unde sunt detaliate toate drepturile Participanților cu privire la datele lor 

personale respectiv: 

➢ Dreptul de a solicita operatorului, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora (“dreptul 

de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării; 

➢ Dreptul de a te opune prelucrării; 

➢ Dreptul la portabilitatea datelor (de a primi datele furnizate într-un format structurat și de a le 

transmite altui operator); 

➢ Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul tău, prelucrarea datelor dvs. Retragerea 

consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte 

de retragerea acestuia; 

➢ Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 

Iți poți exercita în mod gratuit oricare dintre aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, semnate 

și datate, către noi prin e-mail: contact@computaris.com. În urma primirii cererii avem dreptul să te 

contactăm pentru a verifica faptul că tu ești persoana care a făcut cererea (verificarea identității). 

Dacă refuzi să îți mai prelucrăm datele cu caracter personal nu vei mai putea fi un membru activ al 

comunității noastre, iar contul tău va fi șters din baza noastră de date și nu vei mai putea participa la 

concursurile Computaris, inclusiv la prezenta. 

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile regulamentului european privind 

protecția datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata 

desfășurării concursului, cât şi ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este 

cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 



 
 
orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu înscrierea 

și participarea la Concurs. 

Art. 12 Alte clauze 
Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 

Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în 

maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 

Prezentul regulament a fost redactat și afișat spre cunoștința publicului, astăzi, 30 octombrie 2020. 

 

Organizator 

R SYSTEMS COMPUTARIS EUROPE SRL 

 


