REGULAMENTUL CONCURSULUI
“ASUS CREATOR FESTIVAL”

ART.1 ORGANIZATORII CONCURSULUI
1.1 Organizatorii Concursului “ASUS CREATOR FESTIVAL” (denumit în continuare “Concursul”) sunt ASUS
GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Roata, nr. 9, et. 2, sector 4, autorizatie de functionare in
Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Traian Mirescu in calitate de Reprezentant si
agentia CKBB MEDIA SERVICES SRL , cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1,
Ap. 22, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14417/2008, Cod Unic de Inregistrare
RO24383205, reprezentata prin Georgiana Popa in calitate de Reprezentant, denumiti in continuare “Organizatorii”.
Participantii Concursului sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului
(denumit in continuare „Regulamentul”). Regulamentul Concursului “ASUS CREATOR FESTIVAL” va fi facut
public prin afisarea acestuia pe pagina de concurs a Concursului: https://www.asusfestival.ro/. Totodata, prezentul
Regulament poate fi comandat gratuit, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire
e-mail, pe adresa georgiana@ckbb.ro. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda
si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice
modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin postarea regulamentului modificat tot pe pagina de
concurs a Concursului: https://www.asusfestival.ro/.
ART.2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin accesarea paginii de concurs:
https://www.asusfestival.ro/.
2.2 Perioada de desfasurare a Concursului este: 21.03.2022 – 20.04.2022.
2.3 In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca acest Concurs, acest fapt va fi adus la cunostinta
publicului, prin postarea actului / actelor aditionale Regulamentului, in acelasi loc unde se afla postat acesta.
2.4 Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, in caz contrar, acestea nu vor mai fi datorate de catre Organizatori.
ART.3 DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data de începere a
Concursului (21.03.2022), cetățeni români, cu domiciliul stabil/reședinta în România si care accepta termenii si
conditiile prezentului Regulament (denumiți în continuare „Participanti”).
3.2 Nu pot participa la acest Concurs angajatii companiilor organizatoare, precum si ai altor companii implicate in
desfasurarea acestui Concurs si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).
3.3 Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa
sau anularea participarii la acest Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze.
3.4 Participarea / Inscrierea la aceast Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament.
ART.4 MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
4.1 Pentru înscrierea validă în Concursul “ASUS CREATOR FESTIVAL”, este necesară îndeplinirea cumulativă a
urmatoarelor conditii de către Participanți:
a) Să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil/reședinta în România și să aibă vârsta de 18 ani (împlinită până la
data de începere a Concursului).
b) Să realizeze o lucrare din Categoriile: Ilustrație sau Animație care să respecte cerințele Concursului; toate
aceste cerințe pentru fiecare Categorie în parte se regăsesc în pagina de Concurs: https://www.asusfestival.ro/,
Secțiunea Reguli.
c) Fie că este vorba despre realizarea unei Ilustrații, fie a unei Animații, Participanții trebuie să aibă în vedere
faptul că pentru ambele categorii, Organizatorii pun la dispoziția creatorilor schițe predefinite care includ un
laptop ASUS din categoria Vivobook Pro X și un scenariu-cadru.
d) Plecând de la aceste schițe, Participanții trebuie să realizeze o Ilustrație sau o Animație bazându-se pe adăugarea
unor elemente proprii de creativitate, originalitate, compoziție, aspect estetic și execuție tehnică.
e) Creațiile trebuie să respecte cerințele de mai jos:




să nu conțină injurii;
să nu sugereze orice formă de violență sau scene în care se produce sau se sugerează durerea cuiva,
scene de violență sexuală sau de cruzime, scene de război;
 să nu prezinte sau să nu sugereze încălcări ale reglementărilor legale în vigoare sau orice modalități
prin care aceasta ar putea fi încălcate;
 să nu prezinte sau să nu sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a altor substanțe
interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
 să nu promoveze sau să nu sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;
 să nu aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 să nu poată aduce prejudicii vreunei persoane;
 să nu conțină drepturi ale unor terțe părți;
 să nu conțină publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți;
 să nu conțină mărci ale unor terțe părți;
 să nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare,
rasiste sau xenofobe.
Mențiuni:
 Un Participant se poate poate înscrie atât în Categoria Animație, cât și Ilustrație;
 Creațiile trebuie să fie originale și să respecte schițele predefinite pentru fiecare categorie în parte;
 Înscrierea la Concurs este gratuită.
4.2 Să accepte furnizarea si accesarea de date personale (folosite la crearea contului) pentru înscrierea in pagina de concurs
(nume/prenume, adresa de email, telefon). Acest lucru este necesar pentru tragerea la sorti pentru desemnarea
castigatorilor. Datele personale nu vor fi utilizate decat pentru castigatori, pentru contactarea si validarea acestora si
atribuirea premiilor. Fara acceptul utilizarii drepturilor de mai sus, un utilizator nu poate participa in Campanie.
Inscrierea in Campanie reprezinta acordul expres al Participantilor.
4.3 Organizatorii Concursului nu isi asuma nicio responsabilitate privind inexactitatile referitoare la datele
furnizate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a tuturor datelor, pentru
ca Organizatorii sa poata contacta Castigatorii in vederea validarii acestora si atribuirii Premiilor.
ART.5 CONDITII DE VALIDITATE CASTIGATORI
5.1

Orice Participant care îndeplinește condițiile din cadrul Art. 4.1 va fi valid pentru jurizarea finală;

5.2

Creațiile vor fi evaluate și jurizate de către doi artiști din domeniul creativ: Nicu Mihai & Jimmy Hex;

ART.6 PREMIILE CONCURSULUI
6.1

În cadrul prezentei Campanii, pentru Câștigătorii locurilor 1, 2 și 3, desemnați de Juriu, pe baza analizei respectării
cerințelor Concursului (portretizare laptop ASUS din categoria Vivobook Pro X, asezare elemente si asemanare cu
schita) și nivelului de creativitate, originalitate, compoziție, aspect estetic și execuție tehnică se vor acorda următoarele
premii, atât pentru categoria ANIMAȚIE, cât și pentru categoria ILUSTRAȚIE:
 Locul 1 Categoria Animație – Laptop ASUS Vivobook Pro 16X N7600PC-L2029R cu valoare comerciala de
5445 lei (TVA exclus)
 Locul 1 Categoria Ilustrație – Laptop ASUS Vivobook Pro 16X N7600PC-L2029R cu valoare comerciala de
5445 lei (TVA exclus)
 Locul 2 Categoria Animație – Laptop ASUS Vivobook Pro 14X N7400PC-KM007R cu valoare comerciala de
4898 lei (TVA exclus)
 Locul 2 Categoria Ilustrație – Laptop ASUS Vivobook Pro 14X N7400PC-KM007R cu valoare comerciala de
4898 lei (TVA exclus)
 Locul 3 Categoria Animație – ASUS Creator Box (Mouse ASUS ProArt MD300, MousePad ASUS ProArt
PS201, Acumulator extern ASUS Zenpower Quick Charge 3.0, promoționale) cu valoare comerciala sub 600
lei (TVA exclus)
 Locul 3 Categoria Ilustrație – ASUS Creator Box (Mouse ASUS ProArt MD300, MousePad ASUS ProArt
PS201, Acumulator extern ASUS Zenpower Quick Charge 3.0, promoționale) cu valoare comerciala sub 600
lei (TVA exclus)

6.2

În cadrul prezentei Campanii, Participanții ale caror înscrieri / creații din categoria ANIMAȚIE și din categoria
ILUSTRAȚIE vor obține cele mai multe voturi la sfârșitul perioadei de votare, vor primi:
 Cele Mai Multe Voturi Categoria Animație – ASUS Creator Box (Mouse ASUS ProArt MD300, MousePad
ASUS ProArt PS201, Acumulator extern ASUS Zenpower Quick Charge 3.0, promoționale) cu valoare
comerciala sub 600 lei (TVA exclus)
 Cele Mai Multe Voturi Categoria Ilustrație – ASUS Creator Box (Mouse ASUS ProArt MD300, MousePad

ASUS ProArt PS201, Acumulator extern ASUS Zenpower Quick Charge 3.0, promoționale) cu valoare
comerciala sub 600 lei (TVA exclus)

6.3

6.4

6.5

În cadrul prezentei Campanii, după închiderea perioadei de votare, la finalul zilei de 15 Aprilie, toți Votanții care s-au
înscris în Campanie și au ales creația favorită în categoria ANIMAȚIE și/sau ILUSTRAȚIE, vor intra într-o tragere
electronică la sorți, realizată cu programul random.org unde se vor desemna 2 castigatori, care vor primi fiecare un:
 ASUS Creator Box (format din: Mouse ASUS ProArt MD300, MousePad ASUS ProArt PS201, Acumulator
extern ASUS Zenpower Quick Charge 3.0, promoționale) cu valoare comerciala sub 600 lei (TVA exclus)
Oricare dintre câștigătorii Concursului, așa cum au fost desemnați la articolele 6.1, 6.2 și 6.3 nu au posibilitatea
de a primi contravaloarea respectivului premiu în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri și nici nu poate
solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiului câștigat. În cazul refuzului vreunui Câștigător de a
beneficia de Premiu (prin refuzul Castigatorului insemnand ca acesta nu doreste sa intre in posesia Premiului),
sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire
a Premiului.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata
oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu, cu excepția celor prevăzute
de legislația fiscala.

ART.7 DESEMNAREA CASTIGATORILOR. ATRIBUIREA PREMIILOR.
7.1

Câștigătorii premiilor atribuite locurilor 1, 2 și 3 în cadrul Concursului, atât pentru categoria ANIMAȚIE, cât și
pentru categoria ILUSTRAȚIE, așa cum sunt prezentate acestea la articolul 6.1, vor fi desemnați pe baza votului
unui juriu prezentat pe site-ul Concursului, în secțiunea www.asusfestival.ro/juriu, în urma unui proces de
selecție, pe baza analizei respectării cerințelor Concursului (portretizare laptop ASUS din categoria Vivobook Pro X,
asezare elemente si asemanare cu schita) și nivelului de creativitate, originalitate, compoziție, aspect estetic și execuție
tehnică ale fiecărei creații uploadate în contul creat în site-ul Concursului. Anunțarea câștigătorilor va avea loc pe
data de 20 Aprilie 2022, prin postarea acestora pe site-ul Concursului.

7.2

Câștigătorii premiilor de popularitate, așa cum sunt prezentate acestea la articolul 6.2, pentru creațiile înscrise
atât în categoria ANIMAȚIE, cât și în categoria ILUSTRAȚIE vor fi stabiliti prin desemnaraea creațiilor care au
adunat cele mai multe voturi în fiecare dintre cele 2 categorii. Anunțarea câștigătorilor premiilor de popularitate
va avea loc pe data de 20 Aprilie 2022, prin postarea acestora pe site-ul Concursului.

7.3

Câștigătorii premiilor pentru votanți, așa cum sunt prezentate acestea la articolul 6.3, vor fi desemnați prin tragere
electronică la sorți realizată cu programul random.org. Anunțarea câștigătorilor premiilor pentru votanți va avea loc
pe data de 20 Aprilie 2022, prin postarea acestora pe site-ul Concursului.

7.4

Organizatorii vor contacta Câștigătorii tuturor premiilor menționate la articolele 7.1, 7.2 și 7.3 pe adresele de
email introduse la crearea conturilor de creator sau votant în site-ul de concurs: https://www.asusfestival.ro/,
aceștia avand obligația să răspundă în maxim 10 zile calendaristice cu furnizarea datelor pentru
trimiterea premiilor.
În cazul în care Câștigătorii nu răspund în termen de maxim 10 zile calendaristice, Premiile vor rămâne în posesia
Organizatorilor.
Premiile acordate în cadrul Concursului vor fi trimise către Câștigători în maxim 30 de zile calendaristice de la
data la care aceștia au trimis datele necesare pentru trimiterea Premiilor.
Câștigătorii desemnați în oricare dintre cazuri sunt singurii beneficiari ai Premiilor atribuite si aceștia nu pot
ceda drepturile asupra Premiilor câștigate unor alte persoane.
Orice eventuala contestație, inclusiv privind modul de desemnare al Premiilor, poate fi formulată în scris de
către Participanți (Câștigători sau Votanți) și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 2
zile calendaristice de la data anuntarii Câștigătorilor Concursului, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE.LTD.,
Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 2, sector 4, in atenția Departamentului de Marketing. Contestația se va
soluționa, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire.

7.5
7.6
7.7
7.8

ART.8 LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1

Prin participarea la Campanie, toti Participanții, incluzând votanții și, eventualii câștigători. sunt de acord și se
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor si condițiilor menționate de Organizatori prin prezentul
Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personala și exclusivă a respectivilor.

8.2

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorilor
este definitivă. Juriul desemnat este singurul care va hotărî câștigătorii premiilor Concursului, așa cum sunt ele
menționate la articolul 6.1, pe baza experienței în domeniu și a analizei conformității cu cerințele menționate în
Regulament.
Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru:

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

 Creațiile înscrise sau voturile acordate în afara perioadelor menționate pe site-ul Concursului;
 Cazurile in care Participanții nu respectă condițiile de participare detaliate în prezentul Regulament
oficial sau pe site-ul Concursului;
 Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în scop de prevenire sau sancționare a
oricărui caz de fraudă, abuz, tentativă de fraudă sau orice alte activități sau care ar putea afecta
desfășurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii în condițiile prevăzute de Regulament sau care
ar putea duce la încălcarea drepturilor terților.
 Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor
web aferente sau asimilate Concursului, cât și de a restricționa procesarea unei înscrieri în cazul în care
există suspiciuni de fraudă din partea Participanților prin acțiuni sau inacțiuni cu caracter sau potențial
fraudulos, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decât cele personale ale
utilizatorului, modificarea sau accesarea informațiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin
inserarea sau manipularea unor scripturi dăunătoare, modificarea codului sursa al paginii precum și
orice alte tipuri de acțiuni sau inacțiuni cu caracter fraudulos sau care implică falsuri informatice,
deținere de instrumente în vederea de falsificări de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau
alterarea integrității informatice sau sistemelor informatice, desfășurarea de operațiuni ilegale cu
dispozitive sau programe ilegale sau dacă prejudiciază corecta desfășurare a acțiunii promoționale;
 Erorile în datele furnizate de către Participanți, dacă este cazul; acuratețea datelor de contact nu atrage
răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusiva a Participanților. Ca atare,
Organizatorii nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate
care au dus la imposibilitatea înmânării premiilor sau la imposibilitatea identificării câștigătorilor;
 Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizatori;
 Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive
independente de Organizatori ori netrimiterii informațiilor necesare validării;
Organizatorii nu vor fi răspunzători pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigători
în legatură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute
de lege și care ar institui o astfel de răspundere.
Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în
prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc.
Organizatorii nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata
oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură, legate de vreun premiu, cu excepția celor prevăzute
de legislația fiscală.
Organizatorii se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând
în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile legale, orice alte obligații de orice altă natură,
în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
Organizatorii nu răspund nici pentru durata de utilizare/calitatea premiilor și/sau orice eventuale defecte ale
premiilor câștigate și pentru modul de utilizare a acestora.

ART. 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

Prezenta secțiune expune modul în care Organizatorii prelucrează datele personale ale Participanților la
Concursul “ASUS CREATOR FESTIVAL” Organizatorii vor colecta datele personale ale Participanților din
cadrul Concursului “ASUS CREATOR FESTIVAL” în baza autorizației de operator de informații cu caracter
personal înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.
29531. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a
prezentului Regulament. Fiecare Participant trebuie să citească cu atenție toate informațiile. În cazul când va fi
de acord cu toate aceste mențiuni, poate să participe în Campanie. În caz contrar, nu are voie să participe.
Următoarele tipuri de date personale vor fi colectate pe durata Concursului: nume/prenume, adresa de
email, numar de telefon folosite pentru desemnarea Câstigătorilor si atribuirea Premiilor.
Datele sunt furnizate în mod direct de Participanți. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea
înscrierii la Concursul promoțională.
Prin participarea la Concursul “ASUS CREATOR FESTIVAL” și prin furnizarea datelor personale ale
acestora, Participanții își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale în vederea desfășurării
Concursului.
Scopul prelucrării datelor nu va fi extins unilateral de Organizatori. Prelucrarea datelor în alt scop decât cel
prevăzut în Regulament/Anexă va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct între Organizatori și
Participant.
Organizatorii se obligă ca datele personale sa nu fie dezvăluite către terți, cu excepția salariaților autorizați,
împuterniciților cărora acestea le sunt necesare pentru a le prelucra în numele Organizatorilor și partenerilor
contractuali, aceste date fiindu-le sunt necesare în vederea desfășurării relației contractuale și a cazurilor în care

Organizatorii trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Datele cu caracter personal colectate în vederea derulării Concursului vor fi prelucrate pe perioada necesară
desfășurării acesteia și, ulterior, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce le revin Organizatorilor, perioada de
prelucrare neputând depăși 90 de zile de la data acordării Premiilor.
Participanților la Concursul promoțională “ASUS CREATOR FESTIVAL” le sunt garantate drepturile
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date în raport cu Organizatorii:
a)
Dreptul de acces: participanții pot cere informații despre datele personale pe care Organizatorii le detin
despre ei, inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le au în posesie sau
controlul lor, scopul în care sunt prelucrate, sursa, în cazul în care nu le-au obținut direct, categorii de
destinatari, dacă este cazul. Participanții pot obține de la Organizatori o copie gratuită a datelor
personale pe care le dețin despre ei;
b)
Dreptul la rectificare: participanții pot obține rectificarea datelor personale referitoare la ei, prin
cerere adresată la datele de contact ale Organizatorilor, menționate in cadrul art. 1.1;
c)
Dreptul de a fi uitat: participantii pot obtine stergerea datelor personale referitoare la ei, prin cerere
adresata la datele de contact ale Organizatorilor, mentionate in cadrul art. 1.1;
d)
Dreptul la portabilitate: participanții pot primi datele personale referitoare la ei în format structurat și
de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe contract și se efectuează prin
mijloace autorizate, atunci când acest lucru este fezabil;
e)
Dreptul de opoziție, în mod gratuit si facil, fără nicio justificare;
f)
Dreptul la informare
g)
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: participanții au dreptul să nu facă obiectul
unei decizii automate, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra lor
sau îi afectează în mod similar;

8.7

8.8

h)
i)

8.9

8.10

Dreptul la limitarea prelucrării: participanții au dreptul să solicite limitarea prelucrării datelor
personale referitoare la ei;
Dreptul de a depune o plângere: în cazul în care consideră că a avut loc a încălcare a reglementărilor
aplicabile protecției datelor personale, participanții pot depune o plângere la Autoritatea Națională
pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participanților, adresată în scris, sub semnatură și dată, pe
adresa Organizatorilor: București, strada Ion Roată, nr. 9, et. 2, sector 4, în atenția Departamentului de
Marketing.
Organizatorii, într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la primirea solicitării, se obligă să
transmită solicitantului un răspuns cu privire la exercitarea dreptului său legal.

ASUS GLOBAL PTE. LTD.
Reprezentat prin
Traian Mirescu

CKBB MEDIA SERVICES SRL
Reprezentat prin
Georgiana Popa

ANEXA nr. 1 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“ASUS CREATOR FESTIVAL”
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

- ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr.
1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Traian Mirescu
si
- CKBB MEDIA SERVICES SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3,
inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/14417/2008, Cod Unic de Inregistrare RO24383205, reprezentata de Georgiana
Popa, denumiti in continuare "Operatorii".
 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorii vor colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
- Nume si Prenume
- Telefon
- E-mail
In plus, Operatorii vor colecta din partea castigatorilor urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
1. Nume si prenume;
2. Nr de telefon;
3. Adresa de livrare;
4. Adresa de domiciliu;
5. Serie si numar CI;
6. Unitatea emitenta si data emiterii CI;
7. CNP
Codul numeric personal va fi colectat in cazul castigatorilor pentru care Operatorii sunt obligati la retinerea si virarea impozitului din
premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare sau pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului,
adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.
 Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori in vederea:
- efectuarii tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorilor votanti
- atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorilor (daca este cazul)
- incheiereii proceselor-verbale de predare primire aferente premiului/lor revendicate.
Prelucrarea datelor in cadrul Concursului se efecuteaza în baza consimtamantului explicit acordat in aplicatie, prin bifarea casutei de
consimtamant. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor
fiscale ale Operatorilor.
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:
- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor; punerea in aplicare a
prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea
eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si
succesul acestora;
- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment. Participantii
care refuza sa comunice si isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu
vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.
 Destinatarii datelor cu caracter personal
Operatorii prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor, preluate din aplicatia in care acestia si-au introdus datele si au
fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul prezentei campanii. Datele cu caracter personal colectate in cadrul
acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia in vigoare.
 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
După încheierea Concursului, datele cu caracter personal ale Participantilor sunt pastrate pentru o perioada de 90 zile, dupa care vor fi
anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea Concursului,
astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate
Castigatorilor, cu valoare mai mare de 600 lei.
.
 Drepturile persoanei vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura Participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele
drepturi:
- dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
- dreptul la restrictionarea prelucrarii;
- dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
- dreptul la portabilitate a datelor;

- dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele de
contact ale Operatorilor pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal
sunt urmatoarele: Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 1, sector 4, in atentia ASUS GLOBAL PTE. LTD, email: georgiana@ckbb.ro
 Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate
si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti
notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorii vor sterge/ distruge
imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
 Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorii se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate
corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va
tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau
ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter
personal catre Operatori, in scopul participarii la Campanie, validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.
 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorii au dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care
se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta
drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au
fost incunostintate cu privire la Regulament.
 Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

