Condiții de participare și de protecție a datelor pentru concursurile „Războiul Filmelor
WarnerTV“ Concursul cu premii (Facebook)
1. Organizator
Turner Broadcasting System România cu sediul în str. Buzești, nr. 76-80, etajul 5, sector 1, București
(în cele ce urmează, „Organizator“) derulează în perioada 22.10.2021 – 24.11.2021 (12:00:00 ora
locală) cinci (5) concursuri cu premii denumite „Concursuri cu premii Warner TV: Războiul
Filmelor“ (în cele ce urmează „Concursul cu premii") pe Fanpage-ul Facebook al postului TV al
Organizatorului,
denumită
în
prezent
Warner
TV
România,
la
URL
https://www.facebook.com/WarnerTVRomania (în cele ce urmează „Fanpage“).
Aceste condiții de participare pot fi consulate în orice moment, în limba română, la URL
https://warnertv.ro/RazboiulFilmelor/termeni. Participarea este condiționată de accesarea Fanpage-ului,
precum și de existența unui cont de Facebook personal. Participarea este gratuită și independentă de
achiziția de produse sau de servicii. Prin participare, participantul acceptă în mod explicit următoarele
condiții de participare.
Din motive de îmbunătățire a lizibilității, se va renunța la folosirea formelor dublate de adresare la
masculin și la feminin. Toate desemnările de persoane sunt valabile în egală măsură pentru ambele sexe.
Acest Concursul cu premii nu are legătură directă cu Facebook, Inc. și nu este în niciun mod sponsorizat,
sprijinit sau organizat de către Facebook, Inc. Din acest motiv, Facebook, Inc. nu este disponibil ca
partener de adresare. Participanții la acest Concursul cu premii nu pot emite solicitări cu privire la acest
Concurs cu premii către Facebook, Inc. Facebook, Inc. este astfel exonerat de orice fel de pretenție în
această privință.
2. Participarea
2.1 Dreptul de participare
Orice persoană fizică, care la momentul derulării concursului are domiciliul permanent în România și
vârsta minimă de 18 ani, este îndreptățită să participe.
Participarea angajaților sau colaboratorilor organizatorului sau ai oricăror altor întreprinderi implicate
în organizarea Concursului cu premii și/ sau firmelor relaționate cu organizatorul, precum și
aparținătorilor sau partenerilor de viață care locuiesc la aceeași adresă ai acestora nu este permisă.
Participarea multiplă este permisă, însă fiecare Participant poate fi desemnat câștigător o singură dată.
Așadar există o singură posibilitate de a câștiga unul dintre cele cinci premii disponibile. În cazul în care
unul dintre participanți este declarat câștigător la unul dintre concursurile săptămânale, el nu va mai fi
eligibil pentru înscrierea în oricare dintre celelalte concursuri organizate în cadrul Concursului cu premii
Warner TV: Războiul Filmelor.

2.2 Condiții de participare
Pentru a se înscrie şi a fi acceptat, un Participant acceptă să respecte Regulile oficiale şi trebuie să:
•
Viziteze website-ul https://WarnerTV.ro/RazboiulFilmelor și/sau postarea de Facebook
dedicată fiecărui concurs săptămânal în parte;
•
Voteze filmul preferat din săptămâna respectivă în intervalul menționat mai jos pentru fiecare
săptămână de concurs în parte;
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•
Argumenteze printr-un comentariu la postarea de pe Fanpage-ul Concursului cu premii (postare
care va fi disponibilă și vizibilă și în cadrul website-ul https://WarnerTV.ro/RazboiulFilmelor) votul
său și, implicit, motivul pentru care dorește să urmărească la Warner TV unul dintre cele două filme
din secțiunea de vot;
•

Ia la cunoștință și să fie de acord cu termenii și condițiile acestui concurs.

Concursurile săptămânale se supun acelorași termeni și condiții și se desfășoară după cum urmează:
-

Concursul nr. 1 cu premii (concurs desfășurat în intervalul: 22.10.2021 – 27.10.2021 ora
12 :00 :00):
Constantin (2005) vs Amurg (2008)

-

Concursul nr. 2 cu premii (concurs desfășurat în intervalul: 29.10.2021 – 03.11.2021 ora
12 :00 :00):
Triplu X – 2 (2005) vs. Sucker Punch: Evadare din realitate (2011)

-

Concursul nr. 3 cu premii (concurs desfășurat în intervalul: 05.11.2021 – 10.11.2021 ora
12 :00 :00):
Regatul de Foc (2002) vs. Cât îmi dai ca să te împușc? (2000)

-

Concursul nr. 4 cu premii (concurs desfășurat în intervalul: 12.11.2021 – 17.11.2021 ora
12 :00 :00):
Spărgătorii de nunți (2005) vs. Mesaj pentru tine (1998)

-

Concursul nr. 5 cu premii (concurs desfășurat în intervalul: 19.11.2021 – 24.11.2021 ora
12 :00 :00):
Se7en (1995) vs. Sherlock Holmes (2009)

(în cele ce urmează „Participarea“).
Participarea este posibilă în mod exclusiv pe platformele/ URL-urile indicate. Participantul este singur
responsabil de corectitudinea datelor de contact furnizate, în mod special către Facebook. Participarea
la Concursul cu premii trebuie să aibă loc în intervalul anunțat mai sus. Pentru verificarea respectării
intervalelor temporale se va folosi ultima marcă temporală înregistrată electronic a participării.
Participarea multiplă este permisă, însă fiecare Participant poate fi desemnat câștigător o singură dată.
Așadar există o singură posibilitate de a câștiga unul dintre cele cinci premii disponibile. În cazul în care
unul dintre participanți este declarat câștigător la unul dintre concursurile săptămânale, el nu va mai fi
eligibil pentru înscrierea în oricare dintre celelalte concursuri organizate în cadrul Concursului cu premii
Warner TV: Războiul Filmelor.
Fiecare participant poate participa doar în nume propriu. Participarea prin intermediul unui prestator de
servicii, în mod special prin intermediul unui operator de înscrieri la concursuri cu premii/ servicii pentru
concursuri cu premii, în special cele automatizate, este interzisă și, astfel, se exclude. Respectivele
prevederi se aplică și cluburilor de concursuri cu premii și participării automatizate prin intermediul
roboților de înrolare la concursuri cu premii.
2.3 Excludere
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În cazul încălcării condițiilor de participare, organizatorul își rezervă dreptul de a exclude anumite
persoane de la participarea la Concursul cu premii. Excluse sunt și acele persoane care se folosesc de
mijloace ajutătoare nepermise sau care își creează avantaje prin alte tipuri de manipulare. Dacă este
cazul, în situații de încălcare a acestor condiții de participare, premiile pot fi retrase chiar și ulterior
acordării.
Organizatorul poate întreprinde toate verificările legal acceptate pentru a controla respectarea acestor
condiții de participare și a exclude participările multiple.

3. Câștiguri
3.1 Premiu
În baza principiului contingenței, se va alege săptămânal și se va anunța, dintre toate participările
validate, un singur câștigător pentru fiecare săptămână de vot.
-

Concursul nr. 1 cu premii: un (1) câștigător
Concursul nr. 2 cu premii: un (1) câștigător
Concursul nr. 3 cu premii: un (1) câștigător
Concursul nr. 4 cu premii: un (1) câștigător
Concursul nr. 5 cu premii: un (1) câștigător

Desemnarea câștigătorului se va organiza în datele de 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021
și 25.11.2021. Câștigătorii concursului vor fi selectați de un juriu Warner TV alcătuit din echipa Warner
TV care va accesa și analiza toate înscrierile valide folosind următoarele criterii:
-

Acoperirea subiectului săptămânal, așa cum este descris mai sus,

-

Originalitatea și creativitatea răspunsului.

Fiecare participant înregistrat în mod valid care a pus la dispoziție toate datele solicitate și care a
respectat condițiile de participare are șanse egale la câștig. Câștigul se atribuie în mod unic
câștigătorului.
Câștigurile sunt:
-

Concursul nr. 1 cu premii: Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD
Concursul nr. 2 cu premii: Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD

-

Concursul nr. 3 cu premii: Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD

-

Concursul nr. 4 cu premii: Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD

-

Concursul nr. 5 cu premii: Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD

Câștigul se constituie doar din componenete exprimate în mod explicit în cele de mai sus.
Organizatorul își rezervă dreptul de a substitui câștigul cu un alt câștig, de o valoare cel puțin egală.
Obiectul prezentat ca premiu în cadrul Concursului cu premii nu este în mod obligatoriu identic cu
obiectul câștigat. Mai mult, pot exista abateri în ceea ce privește modelul, culoarea ș.a.m.d ; este posibilă
alegera unui obiect de tip și calitate medii, de valoare similară cu cea a obiectului de prezentare a
premiului. De asemenea, câștigătorii vor primi un substitut de aceeași valoare, în situația în care premiul,
în prezentarea inițială, nu mai este disponibil.
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Câștigul nu poate fi plătit în cash. Solicitarea de intrare în posesie a câștigului sau a substitutului acestuia
nu poate fi retrasă. Decizia organizatorului este definitivă și irevocabilă. Calea legală este exclusă.
3.2 Punerea în aplicare și gestionarea
După desemnarea câștigătorilor, aceștia vor fi informați printr-un comentariu pe Facebook și un mesaj
privat pe Facebook de către organizator, respectiv din partea fanpage-ului în ziua extragerii ( 28.10.2021,
04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021 și 25.11.2021) împreună cu o cerere de confirmare a primirii.
Participantul va trebui să se asigure, la înregistrarea participării, că datele sale sunt complete și corecte
și că, în mod special, contul de participant este funcțional. Dacă, în termen de patruzeci și opt (48) de
ore de la transmiterea mesajului referitor la câștig, nu se primește confirmarea sau dacă mesajul nu poate
fi livrat, cu alte cuvinte, dacă participantul nu declară acceptarea câștigului, potențialul câștigător va
pierde toate drepturile asupra câștigului și un alt câștigător va fi desemnat.
Pentru ca mesajul de confirmare să aibă efect, participantul trebuie să declare acceptarea câștigului și să
comunice printr-un mesaj personal (personal message) către Fanpage numele complet, precum și o
adresă poștală valabilă, pentru expedierea câștigului.
Câștigul va fi expediat o singură dată. În caz de nepreluare a câștigului, orice solicitare de intrare în
posesia câștigului devine invalidă. Premiul material va fi expediat de către organizator sau de către un
terț, mandatat de acesta, prin curier, servicii de coletărie sau poștă la adresa indicată de către câștigător.
Livrarea se va face în mod gratuit pe teritoriul României. Costurile suplimentare de transport și de
vămuire îi revin câștigătorului. Punctul de expediere rămâne, chiar și în condițiile preluării costurilor de
transport, sediul organizatorului. Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că, având în vedere situația
produsă de Covid 19, pot exista întârzieri la livrare.
Organizatorul nu își asumă răspunderea, în cazul în care, din motive de care acesta nu se face
răspunzător, înștiințarea și/sau câștigul se pierd în procesul de livrare poștală sau electronică, neajungând
la câștigător. În acest caz, organizatorul se vede obligat să îl descalifice pe câștigător, fără informare
prealabilă, și să determine, după o metodă la alegerea sa, un înlocuitor al câștigătorului. Pentru această
procedură participantului nu îi vor fi cerute daune sau compensații.
4. Protecția datelor și transferul drepturilor
Toate datele personale colectate în vederea acestui Concursul cu premii vor fi prelucrate de către
organizator în concordanță cu prevederile legale și utilizate de acesta, exclusiv pentru derularea acestui
Concurs cu premii.
Organizatorul este îndreptățit să publice pe website-ul său, precum și pe platformele de social media ale
postului Warner TV, în mod special pe Fanpage-ul acesteia, în formă prescurtată, numele și localitatea
de domiciliu ale câștigătorului. Participantul se declară de acord cu această formă de publicare, în
măsura în care aceasta nu contravine participării la Concursul cu premii. În măsura în care în prezentul
regulament nu există alte specificații, alte publicări sau arhivarea pentru perioade mai lungi ale datelor
personale nu vor avea loc.
Organizatorul arhivează și prelucrează informații, cu ajutorul cărora se poate reconstrui identitatea
personală a persoanelor individuale (date personale ca, de exemplu, numele, denumirea contului, adresa)
doar în limita prevederilor legale în vigoare. Aceasta înseamnă că organizatorul reține datele personale
ale participantului, pe care are permisiunea de a le prelucra și utiliza numai în măsura în care acestea
sunt necesare pentru justificarea, crearea și adaptarea de conținut cu privire la participarea la Concursul
cu premii și la intrarea participantului în posesia serviciilor sau obiectelor oferite. Fără un acord
prealabil, datele privitoare la persoană nu vor fi folosite, în niciun caz, de către organizator sau de către
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partenerii de realizare a Concursului cu premii ai acestuia, pentru niciun scop de publicitate sau de
cercetare de piață.
Pentru protecția participantului la Concursul cu premii și pentru a putea amenda eventualele fraude,
organizatorul va arhiva, pe durata Concursului cu premii, adresa de IP a fiecărui participant. Datele vor
fi șterse imediat după încheierea Concursului cu premii, în măsura în care nu există prevederi legale care
să impună păstrarea acestora. Participanții au, în orice moment, dreptul de a-și vizualiza, de a-și corecta
sau șterge datele personale și de a revoca acordul dat organizatorului, de utilizare a datelor personale în
viitor. Revocarea acordului de utilizare a datelor personale înainte de finalul perioadei de participare se
consideră în același timp și ca anulare a participării la Concursul cu premii.
Organizatorul se obligă să respecte prevederile legale de protecție a datelor. În mod special, în acest
context se recomandă politica noastră de protecție a datelor, care poate fi consultată la
https://www.warnermediaprivacy.com/policycenter/b2c/ro-row/
În continuare, organizatorul atrage atenția participanților asupra faptului că, prin utilizarea unui cont pe
platforma Facebook, au acceptat condițiile de utilizare și protecție a datelor personale ale platformei
Facebook. Condițiile de utilizarea ale platformei Facebook pot fi consultate folosind URL-ul https://roro.facebook.com/page_guidelines.php, instrucțiunile privitoare la date, folosind URL-ul
https://www.facebook.com/about/privacy/, iar declarația de drepturi și obligații la URL-ul
https://www.facebook.com/legal/terms.
5. Anularea și compensarea pierderilor
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe în orice moment sau de a scurta durata, a amâna sau a
modifica Concursul cu premii (inclusiv în privința premiilor puse la dispoziție), din motive întemeiate
și atunci când condițiile, așa cum le apreciază organizatorul, o impun. Poate fi declarată o întrerupere
din motiv întemeiat, mai ales în situația în care, din motive tehnice sau legale, nu mai poate fi asigurată
derularea în conformitate cu regulamentul Concursului cu premii. În măsura în care o astfel de încheiere
este cauzată de un comportament intenționat al unui participant, organizatorul poate solicita de la această
persoană compensarea pagubei produse. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili câștigătorii chiar
și în situația întreruperii și/sau diminuării perioadei sau amânării Concursului cu premii, luând în
considerare participările validate, înregistrate până la data respectivă.
Participanților le este interzisă influențarea în mod nepotrivit a derulării concursului. Prin aceasta se
înțelege în mod special utilizarea mijloacelor ajutătoare tehnice sau a programelor software auxiliare.
Utilizarea de informații înșelătoare sau jignitoare conduc la descalificare.
6. Drepturile organizatorului și exonerarea de răspundere
Organizatorul va depune în mod continuu eforturi pentru a pune la dispoziție informații corecte și
actuale. Deși va proceda cu maximă atenție, nu se va asuma răspunderea pentru corectitudinea și
completitudinea conținuturilor respectivelor pagini de internet sau respectivelor condiții de participare.
Răspunderea pentru orice tip de daune, inclusiv daune consecutive, care ar putea rezulta din utilizarea
informațiilor publicate pe aceste pagini de internet, se exclude, în măsura în care acest lucru este posibil,
din punct de vedere legal. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări și completări la
condițiile de participare, fără notificări sau comunicări prealabile.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru încercările de participare nefinalizate sau incomplete. De
asemenea, organizatorul nu va prelua, în niciun caz, răspunderea pentru eventuale erori de software,
virusuri, întreruperi cauzate de defecțiuni tehnice și, dacă este cazul, pierderea datelor provocate de
acestea, precum și pentru alte daune, inclusiv imperfecțiuni tehnice.
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7. Prevederi generale
Reclamațiile se vor adresa cu mențiunea „Pentru Concursul cu premii Warner TV: Războiul Filmelor“,
în interval de paisprezece (14) zile de la luarea la cunoștință a temeiului reclamației, în scris, către Turner
Broadcasting System România cu sediul în str. Buzești, nr. 76-80, etajul 5, sector 1, București.
În cazul în care o prevedere separată din condițiile de participare devine nulă și neavenită, ineficientă
sau irealizabilă, valabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată. Prevederea va fi înlocuită cu o alta,
valabilă, eficientă și realizabilă, ale cărei scopuri sunt proxime celor ale prevederii devenite nule,
ineficiente sau irealizabile. Această metodă se aplică și în situația descoperirii anumitor lacune.
Condițiile de participare pot fi modificate de către organizator, fără comunicare prealabilă și fără
justificare.
Este valabilă, în mod exclusiv, legislația de pe teritoriul României. Tribunalul desemnat pentru toate
conflictele născute în legătură cu acest contract este, atâta vreme cât acest lucru este admisibil din punct
de vedere legal, București.
Soluția tribunalului nu poate fi contestată.
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