Act adițional nr.1 din 14.11.2022 la >>Regulament Concurs “Energy Challenge” – ediția
2023<<
PREAMBUL
În scopul promovării Concursului ”Energy Challenge”, ediția 2023, E.ON Romania S.R.L.
(”Organizatorul”) decide desfășurarea pe pagina de Facebook Energy Challenge
(https://www.facebook.com/studentenergychallenge/) a unui concurs cu premii (denumit în
continuare ”Concursul”) în condițiile de mai jos:
Art. 1 ORGANIZATOR
Organizatorul Concursului este E.ON Romania S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, bd. Pandurilor nr.
42, etaj. 6, 540554, jud. Mureş, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/377/2007, Cod Fiscal
RO 21236676, având contul RO95INGB0011000032558901, – deschis la ING Bank Târgu Mureș,
reprezentată legal prin dl. Raffel Volker, în calitate de Director General.
Art. 2 PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 14 noiembrie – 14 decembrie 2022.
Art. 3 PARTICIPANȚII
La Concurs pot participa toate persoanele ce dobândesc calitatea de student înmatriculat la o
universitate de pe teritoriul României în anul universitar 2022-2023, care îndeplinesc în mod
cumulativ condițiile de înscriere și își au reședința pe teritoriul României.
Art. 4. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
a) Lansarea concursului va avea loc printr-o postare a Organizatorului pe pagina de Facebook a
competiţiei Energy Challenge: https://www.facebook.com/studentenergychallenge/.
b) Perioada de înscriere începe din momentul postării și se va încheia in data de 14/12/2022, ora
16:00.
c) Persoanele care doresc să se înscrie în Concurs vor trebui să îndeplinească în mod cumulativ
următoarele condiții în interiorul termenului stabilit de Organizator și comunicat prin procedura de
la art. 4 lit. b)
-Să aibă calitatea de student înmatriculat la o universitate de pe teritoriul României în anul
universitar 2022-2023;
-Să
dea
follow
paginii
de
Facebook
Energy
Challenge
(https://www.facebook.com/studentenergychallenge/);
-Să răspundă postării menționate la art.4 lit. a) printr-un comentariu care să cuprindă o imagine
referitoare la tema adresată de reprezentanții Organizatorului în cadrul postării dedicate înscrierii,
și anume: “Realizează o fotografie care să surpindă cât mai bine ideea de comunitate sustenabilă".
Fotografiile realizate nu vor suprinde elemente care să ducă identificarea în mod direct/indirect a
persoanelor fizice, cadrul suprins limitându-se la elemente care să demonstreze ideea comunităţii
sustenabile.
d)Vor fi anulate înscrierile efectuate în afara perioadei de desfășurare a concursului, perioadă
calculată conform procedurii de la art. 4 lit. b);
e) În situația în care sunt mai mulți participanți care au înregistrat același număr de reacții la postarea
lor la momentul extragerii, Organizatorul va face o nouă postare pe pagină, în care va include linkurile directe spre toate postările ce sunt la egalitate și îi va încuraja pe fanii paginii să voteze, pentru
a alege câștigătorul final.
f)Dacă nu apare situația menționată la punctul e), în data de 15/12/2022, la ora 16:00 vor fi
desemnați câștigătorii, primii 3 participanți care adună numărul cel mai mare de reacţii la fotografia
încărcată în comentariile postării.
g)Dacă apare situația menționată la punctul e), votul utilizatorilor pentru alegerea câștigătorilor va
dura încă 24 de ore. Astfel, Organizatorul va anunța câștigătorii finali în 16/12/2022, la ora 16:00,
în modul notat la punctul h);
h)Câștigătorii vor fi anunțați pe reţeaua de socializare Facebook prin răspuns la comentariul lor, iar
aceştia au îndatorirea de a comunica datele de livrare a premiului (strada, numărul, orașul, județul),
numărul de telefon şi o dovadă a caliăţii de student (carnet de student vizat pe anul şcolar 20222023 sau adeverinţă de student) într-un mesaj privat, în termen de 48h;

i) În cazul în care unul sau mai mulţi câștigători nu pot fi contactaţi în termenul anterior menționat,
se va trece la contactarea persoanei/persoanelor de pe poziţia următoare.
j)Premiile vor fi trimise prin curier la adresa câștigătorilor pe cheltuiala Organizatorului, in termen
de maxim 30 zile de la desemnarea acestora conform art. 4, lit. h).
Art. 5 PREMIILE CONCURSULUI Premiile Concursului constau în trei produse promoționale,
în valoare de maxim 350 lei fiecare, anunțate în cadrul postării. Acestea vor fi acordate primilor 3
participanţi care adună cel mai mare număr de reacţii la fotografia încărcată în comentariile postării,
Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
a)Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul www.energychallenge.eonromania.ro și va fi făcut disponibil participanților pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/studentenergychallenge/ . Prin participarea la acest Concurs,
Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului
Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România.
b)Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, dacă acest
lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul
prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea pe site-ul oficial al Concursului.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la cunoştinţă de către
Participanţi a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe pagina oficială de internet a
Concursului.
Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu Legea
nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prin participarea la Concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile Regulamentului
Concursului “Energy Challenge” şi sunt de acord ca datele lor cu caracter personal puse la
dispoziţia Organizatorului la momentul participarii să intre în baza de date a acestuia, să fie
prelucrate şi utilizate de Organizator (personal ori prin împuternicit) conform prevederilor
prezentului capitol;
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în mod
direct.
a) Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele şi prenumele participanților datele de livrare
(strada, numărul, oraşul judeţul şi numărul de telefon), imagine si voce (foto- video) ;
b) Scopul prelucrării datelor menționate la punctul 1: Identificarea participanților și în vederea
acordării premiilor;
c) Introducerea datelor necesare participării la concurs implică colectarea lor și utilizarea acestora
strict pentru scopurile definite mai sus. Participanții își pot retrage acest consimțământ în orice
moment printr-un e-mail la EnergyChallenge@eon-romania.ro;
d) Durata păstrării datelor cu caracter personal: datele colectate în scopurile menționate anterior vor
fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru desfășurarea concursului, notificarea premiului
și, după caz, publicarea numelui câștigătorului. Ulterior, datele personale ale câștigătorului vor
rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare. În cazul în care câștigătorii
nu vor ca numele lor să fie publicat, aceștia pot trimite oricând un e-mail la EnergyChallenge@eonromania.ro;
e) Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute Regulamentul General privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date
(art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), drept de ștergere (art.17), dreptul de restricționare
(art. 18), dreptul la opoziție (art.21). De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se
adresa Ofițerului de Protecția Datelor (protectiadatelor@eon-romania.ro), Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea
oricăror drepturi garantate.
f) Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, ale
participantului (inclusiv pentru a-și exercita drepturile de mai sus), acesta se poate adresa la O.P. 1
– C.P. 10, 540043 Târgu Mureș, Telefon 0800 800 811 și / sau la adresa de e-mail:
EnergyChallenge@eon-romania.ro. La nivelul Organizatorului a fost desemnat un responsabil cu
protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro

Art.8 CLAUZE FINALE
a)Participarea la Concurs implică acordul și obligația de a respecta termenii și condițiile incluse în
acest document.
b)Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest Regulament, cu termenii şi
condițiile incluse, este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei instanţelor
judecătorești competente în a căror circumscripție se află sediul Organizatorului.

