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„Natura în joc”
Regulament de participare
Preambul
Proiectul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu
pentru toţi participanţii. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba
prezentul Regulament, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Proiectului,
cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din
prevederile acestuia. Participarea la concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală
expresă şi neechivocă de către participanţi a prezentului Regulament.

Secțiunea I. Organizatorul Competiţiei
Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi, cu sediul social în București, Strada Dumitru Zosima
nr. 38, Sector 1, înregistrată la Registrul Asociaţiilor cu nr.16/05.04.2006, C.U.I 18742789, IBAN
RO84 BACX 0000 0000 3265 7250, Unicredit Bank Țiriac, reprezentată legal de Orieta Hulea, în
calitate de Manager General, numită în continuare WWF-România.
Jocul „Natura în joc” este un proiect WWF- România.

Secțiunea II. Locul şi durata desfaşurării competiţiei
Perioada de desfăşurare a proiectului este 5 iunie-31 decembrie 2018. Aria de desfăşurare a
Jocului este exclusiv pe teritoriul României, online, in reteaua sociala Facebook.
Calendarul proiectului este următorul:
-

desfășurarea jocului se derulează între 5 iunie-31 decembrie 2018 pe pagina
evenimentului Facebook al jocului: https://www.facebook.com/events/757101984498872/

-

anunţarea câştigătorilor. Odată ce participanții vor primi validarea a 25 de vieți,
câștigătorii vor fi anunțați printr-un mesaj în privat de către WWF-România.

-

decernarea premiului: premiile vor fi ridicate de la sediul din București (pentru cei
cu domiciliul în București) sau trimise prin curier (celor cu domiciliul în țară, cu
excepția Bucureștiului).

WWF-World Wide Fund for Nature,
100% hârtie recliclată

Secțiunea III. Condiţii de participare
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa,
sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament si care
urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Fiecare participant este eligibil pentru castigarea unuia dintre premiile oferite de WWF-România,
putand participa de mai multe ori la joc, avand cate o sansa pentru fiecare postare care respecta
conditiile de participare. Mai multe postari distincte cresc sansa de a castiga unul dintre premiile
oferite. Se vor valida doar viețile care respectă toate condițiile.

Nu pot participa angajati ai organizatorului, ai agentiei de marketing si ai celorlalte companii
implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest joc
are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor
prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse
de Regulament. Dreptul de participare la joc este anulat automat in situatia in care o persoana
furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor
personale. Jocul nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat cu compania Facebook.

Secțiunea IV. Modul de desfăşurare a concursului
Pentru a participa la joc, candidații trebuie să detina cont de utilizator pe site-ul
www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida, sa locuiasca in Romania si:
1.
Să
dea
Attend
la
evenimentul
https://www.facebook.com/events/757101984498872/

Facebook WWF-România:

2. Să Aleagă o provocare/card Natura în Joc, să posteze cardul pe wall-ul personal dând tag
evenimentului https://www.facebook.com/events/757101984498872/ și #actionez.ro.
3. Să îndeplinească provocarea și să posteze fotografia/ fotografiile/ filmul care dovedește
îndeplinirea provocării în comentariul cardului postat.
4. Acumularea numărului de vieți se realizează prin postarea pe pagina evenimentului a
fotografiei/fotografiilor/filmului care dovedește îndeplinirea provocării.
5. Să dea mai departe provocarea. Provoacă un prieten și poți obține vieți suplimentare. Pentru
fiecare provocare postată pe wall-ul unui prieten, tag eveniment și #actionez.ro, câștigi 1 punct
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suplimentar.
Data limită pentru a participa este 31 decembrie 2018, ora 00:00.
1. Evaluarea
Evaluarea documentației se face de către WWF-România în perioada menționată în Secțiunea
II.
Criteriile de jurizare sunt următoarele: acumularea a 25 de vieți.

Secțiunea V. Premiile
Premiile oferite de WWF-România sunt material promoționale WWF iar câștigărotii vor fi anunțați
pe pagina de Facebook a evenimentului de la punctul II.
Castigatorul va fi contactat de catre organizator pentru a fi informat cum intra in posesia
premiului, in maxim 5 zile lucrătoare de la validarea celor 25 de vieți accumulate în cadrul
jocului.
Câștigătorul nu va putea solicita echivalentul în bani al premiului.

Secțiunea VI. Caracterul public al informațiilor
Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice informațiile cu caracter general colectate în
cadrul proiectului, fără însă a dezvălui identitatea aplicanților în lipsa acordului prealabil al
acestora.

Secțiunea VII. Date cu caracter personal
Completând formularul de înscriere în concurs, participanții iau cunoștință de acest Regulament
precum și de Nota de informare atașată ca Anexa 1 la Regulament, în care sunt prezentate
informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziția WWFRomânia, în cadrul proiectului.
Datele cu caracter personal completate în formular precum și datele cu caracter personal puse
la dispoziția WWF-România, în cadrul proiectului, vor fi folosite în conformitate cu prevederile
acetui Regulament (și a Notei de informare atașată) și în acord cu politica de confidentialitate
WWF- România. Aceste informații nu vor fi facute publice, decât în condițiile prevăzute în
Secțiunea VI de mai sus.

Secțiunea VIII. Litigii
În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator si participanţii la joc, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, in caz contrar de către instanțele judecătorești competente de la
sediul organizatorului.

Secțiunea IX. Alte precizări
Proiectul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie comună a
organizatorului dar nu înainte de a se anunţa participanţii.
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Prin înscrierea în Joc, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi iau
cunoștință că datele lor cu caracter personal vor fi incluse în baza de date a Jocului în vederea
primirii de materiale informative în legătură cu desfășurarea Jocului prin mijloacele de
comunicare menționate în Nota de informare atașată.
La cererea participanţilor, organizatorul va asigura acestora, între altele, dreptul de acces,
dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de informare, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale şi/sau dreptul de a se adresa justiţiei, în conformitate cu dispoziţiile
relevante în materie (incluzând Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 denumit în continuare „GDPR").
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele cucaracter personal ale
participanţilor, le vor utiliza numai în scopurile stabilite prin acest Regulament și Nota de
informare atașată şi le vor transmite către terţi numai în condiţiile legii şi ale prezentului
Regulament.
ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA
Orieta Hulea
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Anexa 1
Nota de informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal
in cadrul jocului „Natura în joc”

Aceasta Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul jocului „Natura
in joc” („Notificarea”) are rolul de a informa participantii la jocul „Natura in joc” organizat de catre
Asociatia WWF Programul Dunare Carpati, cu sediul social in Bucuresti, Strada Dumitru Zosima nr. 38,
Sector 1, inregistrata in Registrul Asociatiilor cu nr.16/05.04.2006, C.U.I 18742789, IBAN RO84 BACX
0000 0000 3265 7250, Unicredit Bank Țiriac (denumita in continuare „WWF-Romania” sau
„Organizatorul”), cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (astfel cum sunt
acestea definite de legislatia relevanta in materie, incluzand Regulamentul general privind protectia
datelor 2016/679 - denumit in continuare „GDPR") efectuate de catre WWF-Romania, in considerarea
calitatii acesteia de operator de date cu caracter personal.
(1)

Datele cu caracter personal prelucrate

In vederea desfasurarii jocul „Natura in joc”, WWF-Romania prelucreaza urmatoarele categorii de date cu
caracter personal (denumite in continuare „Datele cu Caracter Personal”):

(2)

Datele publice Facebook.
Sursa Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt obtinute direct de la dvs., prin furnizarea sau introducerea acestora in
cadrul procesului de inscriere (prin completarea formularului de inscriere si acceptarea Regulamentului
jocului) si in cadrul participarii dvs. la jocul „Natura in joc” (prin postarea/ publicarea informatiilor in cadrul
jocului),
pe
pagina
de
Facebook
a
evenimentului
WWF-România:
https://www.facebook.com/events/757101984498872/
(3)

Scopul prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

WWF-Romania colecteaza, prelucreaza si utilizeaza in orice alt mod Datele cu Caracter Personal (i) in
vederea derularii jocului „Natura in joc” la care dvs. va inscrieti prin completarea formularului de inscriere
si acceptarea Regulamentului jocului (ceea ce include si posibilitatea transmiterii de informatii in legatura
cu desfasurarea jocului, cum ar fi carduri noi sau legate de subiectele abordate utilizand urmatoarele
mijloace de comunicare: actualizări socialmedia sau e-mail) (ii) in vederea indeplinirii obligatiilor care pot
reveni WWF-Romania in legatura cu desfasurarea jocului, in considerarea dispozitiilor legale aplicabile
si/sau (iii) pentru a permite WWF-Romania sa isi exercite drepturile sale legale derivand din ori in legatura
cu desfasurarea jocului „Natura in joc”.
Pentru evitarea oricarui dubiu, WWF-Romania nu va folosi datele dvs. personale in scopuri de marketing
decat in masura in care va dati in mod expres consimtamantul de a face acest lucru.
Totodata, WWF-Romania mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand
crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs. cu Caracter Personal.

(4)

Dezvaluirea Datelor cu Caracter Personal
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Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate in cadrul WWF-Romania doar catre persoanele de
conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. cu Caracter Personal („need to
know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice in scopurile enumerate in Sectiunea (3) de mai sus
sau in cazul in care acest lucru este necesar sau permis de legislatia aplicabila.
WWF-Romania poate, de asemenea, sa prezinte Datele dvs. cu Caracter Personal unor terte parti care
furnizeaza servicii WWF-Romania (cum ar fi: servicii de plata, servicii de suport IT sau servicii tehnice si
organizationale in legatura cu activitatile legate de derularea jocului „Natura in joc”), catre consultantii
legali, de audit sau catre alti consultanti ai WWF-Romania in scopurile mentionate in aceasta Notificare.
WWF-Romania va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca
acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja
Datele cu Caracter Personal si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
WWF-Romania poate, de asemenea, sa dezvaluie Datele dvs. cu Caracter Personal autoritatilor, dupa
cum este necesar sau permis de prevederile legale; consultantilor, in legatura cu operatiuni extraordinare
de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea); partenerilor de afaceri;
consultantilor externi si profesionisti si/sau instantelor. Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi divulgate
unor astfel de terti doar in masura in care este necesar in legatura cu executarea contractelor, cu
activitatile WWF-Romania si/sau cu scopurile enumerate in Sectiunea (3) de mai sus, asa cum este
permis de consimtamantul dvs. (in masura in care se aplica) sau altfel autorizat, cerut sau permis de lege.
(5)

Transferul Datelor cu Caracter Personal, inclusiv in afara UE sau SEE

Ca principiu, WWF-Romania nu va transfera Datele cu Caracter Personal in afara Uniunii Europene sau a
Spatiului Economic European.
(6)

Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal in cadrul derularii jocului „Natura in joc” este realizata in
baza interesului legitim al WWF-Romania, concretizat in interesul acesteia de a desfasura campania
„Natura in joc” la care dvs. va inscrieti, in mod corespunzator.
De asemenea, interesele noastre legitime includ cerintele noastre de a utiliza Datele dvs. cu Caracter
Personal in litigii, investigatii, anchete ale autoritatilor sau in alte scopuri legale sau de reglementare care
implica WWF-Romania, in legatura cu jocul „Natura in joc”.
(7)

Securitatea datelor

WWF-Romania mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja Datele cu
Caracter Personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii
accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.
(8)

Durata prelucrarii/ stocarii Datelor cu Caracter Personal

Intentionam sa pastram Datele dvs. cu Caracter Personal exacte si actualizate. De asemenea, ne
straduim sa pastram Datele dvs. cu Caracter Personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini
scopurile enumerate in prezenta Notificare, inclusiv in vederea satisfacerii unor cerinte legale, ori a unor
cerinte legate de contabilitate/ auditare si sau de raportare.
Avand in vedere specificul operatiunii de prelucrare, Datele dvs. cu Caracter Personal puse la dispozitia
WWF-Romania vor fi pastrate pentru o durata de 12 luni.
(9)

Drepturile dvs. in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal
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In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal, va informam ca
aveti urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate in conditiile stabilite de GDPR, prin adresarea unei cereri
in acest sens utilizand datele de contact indicate in Sectiunea (11) de mai jos:
a)

Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, insemnand dreptul dvs. de a
obtine din partea WWF-Romania o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter
personal care va privesc si, în caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in
care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii
datelor);

b)

Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea Datelor cu Caracter Personal,
insemnand dreptul dvs. de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte
sau completarea datelor incomplete.
De asemenea, dreptul la stergerea Datelor dvs. cu Caracter Personal poate fi exercitat in
anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu
Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii, situatia in
care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa
prevaleze pentru prelucrare, situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost
prelucrate ilegal.

(10)

c)

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a obtine din
partea WWF-Romania restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: (i) contestati
exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar WWF-Romania sa
verifice acuratetea Datelor cu Caracter Personal); (ii) prelucrarea este ilegala si dvs. va
opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) WWFRomania nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopurile mai sus
mentionate, dar dvs. solicitati Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea
sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) dvs. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de
timp in care WWF-Romania verifica daca drepturile legitime ale WWF-Romania
prevaleaza asupra drepturilor dvs.;

d)

Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dvs. de a va opune prelucrarii din
motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se
intemeiaza pe interesele legitime ale WWF-Romania sau ale unei terte parti, inclusiv in
cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori (ii) in masura in care este aplicabil,
este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

e)

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;

f)

Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea
sau transferul datelor dvs. existente in baza de date a WWF-Romania catre o alta baza
de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in
cazul in care prelucrarea se bazeaza pe un contract si este efectuata prin mijloace
automate;

g)

Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.

Modificari ale Notificarii
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Daca ne schimbam substantial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau aceasta Notificare, vom
emite o Notificare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la modificari, in
conformitate cu legislatia aplicabila.
(11)

Intrebari sau solicitari

Daca aveti intrebari cu privire la aceasta Notificare sau doriti (i) sa accesati sau sa revizuiti Datele dvs. cu
Caracter Personal sau sa aflati mai multe informatii in legatura cu acestea sau (ii) sa faceti alt tip de
solicitare legata de Datele dvs. cu Caracter Personal, va rugam sa contactati office@wwfdcp.ro
Mai multe detalii privind politica privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila la nivelul WWFRomania pot fi accesate la urmatorul link: www.wwf.ro.
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