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Regulament oficial
Concurs național de proiecte „Găsește-ți locul în oraș!”
Ediția 2019

Secţiunea 1.
Organizatorul Concursului. Regulamentul Oficial al Concursului.
1.1. Concursul este iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct, de către Fundaţia Kronospan
Foundation, cu sediul în Braşov, Str. Strunga Mieilor, nr. 1, judeţul Braşov, cod poștal 500482, Cod de
Înregistrare Fiscală 29167440, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe langă grefa
Judecătoriei Braşov sub nr. 85/2011 (denumită în cele ce urmează „Organizatorul” / „Fundația
Kronospan”).
1.2. Concursul se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către Organizator, cu aplicarea
prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) şi cu respectarea
termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului kronospanfoundation.org („Website-ul”), ce pot fi
cunoscute prin accesarea opţiunii „Termeni şi Condiţii” afişate pe acest Website.
1.3. Concurenții, astfel cum sunt aceștia definiți mai jos, cu drept de participare ce doresc să se
înscrie în vederea participării la Concurs, trebuie să respecte prezentul Regulament, precum şi
oricare dintre termenii şi condiţiile de utilizare a Website-ului.
1.4. Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin
accesarea paginii de web kronospanfoundation.org, secţiunea Regulament.
1.5. Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului, conform prezentului Regulament,
precum şi regulile mecanismului de evaluare sunt obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul secţiunilor de
mai jos.
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Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre
condiţiile privind organizarea Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau
prelungi desfăşurarea acestuia, cu înştiinţarea prealabilă a Participanţilor/potenţialilor participanţi cu
privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului.
Modificările şi/sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină
aplicabile, prin afişarea pe Website (la secţiunea Regulament).
1.6. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prezentul Concurs se desfăşoară în limba română.
Organizatorul nu va avea obligaţia să asigure servicii de traducere/interpretare în legătură cu
participarea la Concurs, inclusiv în ceea ce priveşte acordarea finanţărilor oferite conform prevederilor
Regulamentului şi nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind exclusiv în
sarcina Participanţilor.
1.7. Unicul titular al website-ului kronospanfoundation.org este Fundaţia Kronospan.
1.8. Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate şi utilizate în cadrul Concursului se face în
conformitate cu legislaţia română aplicabilă și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor).
Secţiunea 2.
Scopul și Obiectivul Concursului.
2.1. Concursul are drept scop îmbunătățirea condițiilor (de ordin estetic sau/și de ordin
funcțional) unui spațiu interior sau exterior (în aer liber) la care au acces membrii comunităţii
locale din municipiul Braşov și/sau ai comunităţii locale din municipiul Sebeş.
2.2. Obiectivul Concursului îl constituie implementarea unor proiecte care să vizeze identificarea
şi reamenajarea, de ordin estetic sau/și funcțional, a unui spațiu (interior sau exterior/în aer liber),
proprietate publică sau privată dar cu utilitate și acces public, din municipiul Braşov şi/sau din
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municipiul Sebeş și la care membrii comunităților locale antemenționate să aibă acces
(„Proiectul” / „Proiectele”).
2.3. Proiectele pot privi reamenajarea estetică sau/și funcțională a oricărui tip de spațiu –
indiferent de domeniul de utilitate - de care beneficiază la final comunitatea locală din Municipiul
Brașov și/sau din Municipiul Sebeș.
Secţiunea 3.
Calendarul de desfăşurare a Concursului.
Ø

28.10.2019 – 27.11.2019 – înscrierea Proiectelor

Ø

27.11.2019 – 30.11.2019 – jurizarea Proiectelor înscrise

Ø

02.12.2019– anunțarea unui număr de 6 Proiecte finaliste, conform celor de mai

jos
Ø

06.12.2019 – desfășurarea Galei „Deschide-ţi inima!” în cadrul căreia vor fi

desemnate cele două Proiecte câştigătoare şi vor fi strânse fonduri pentru susţinerea
acestora.
Secţiunea 4.
Dreptul de participare. Eligibilitate.
4.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, Proiectele urmând a fi
implementate pe aria administrativ teritorială a municipiului Brașov sau a municipiului Sebeș;
4.2. Vor putea participa la Concurs, respectiv vor putea depune Proiecte, instituţii de învăţământ,
asociații şi fundații legal constituite (“Concurentul” sau “ Concurenții”) si apte de a primi
sponsorizari in conditiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
4.3. Fiecare Participant va putea înscrie în Concurs unul sau mai multe Proiecte. Participanții
trebuie să fie titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală sau de orice altă natură asupra
Proiectelor înscrise în Concurs.
4.4. Prin participarea la Concurs şi completarea formularului de înscriere, Concurentul îşi dă
acordul expres ca materialele realizate de el şi înscrise în Concurs să poată fi folosite de către
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Fundaţia Kronospan în scopul promovării Concursului şi pentru realizarea de materiale
publicitare în folosul Fundației Kronospan, în format digital şi/sau tipărit, fără niciun fel de plată;
depunerea formularului de înscriere reprezintă consimţământul autorilor şi al titularilor de drepturi
de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu.
4.5. Fundaţia Kronospan va considera în mod automat că trimiterea unui Proiect şi completarea
formularului de înscriere reprezintă participarea Concurentului la Concurs şi că acesta este de
acord cu Regulamentul Concursului. Orice reproducere de către Fundaţia Kronospan a lucrărilor
înscrise în Concurs se va face conform acordului mai sus prezentat, şi va fi făcută cu
menţionarea numelui autorului.
4.6. Concurentul este unicul responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte ce pot
apărea ca urmare a participării cu Proiecte la acest Concurs. Concurentul este singurul care
poartă responsabilitatea unor eventuale pretenţii legale pe care le-ar putea avea terţii în legătură
cu lucrările publicate. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun Proiect însușit în
mod ilegal de către Concurenți.
4.7. Proiectele care nu respectă prevederile din Regulament vor fi excluse din Concurs.
Nu vor fi acceptate Proiectele care:
Ø

incită la încălcarea legii;

Ø

incită la violenţă;

Ø

prezintă nuditate;

Ø

incită la fumat şi consum de droguri;

Ø

promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică, socială, rasială,

religioasă sau orice fel de discriminare;
Ø

au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

Ø

pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;

Ø

sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin Concurentului;

Ø

conţin publicitate explicită sau implicită.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a:
Ø

nu accepta înscrierea în Concurs a oricărui Proiect care incalca prezentul

Regulament;
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Ø

retrage din Concurs orice Proiect care este descoperit ca încălcând prezentul

Regulament, chiar dacă iniţial a fost aprobat (de exemplu, dar fără a se limita la cazul încălcării
drepturilor de autor).
Secţiunea 5.
Modul de inscriere.
5.1. Depunerea Proiectelor se va face exclusiv on-line prin completarea integrală a Formularului
de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul kronospanfoundation.org.
5.2. La completarea Formularului de înscriere vor fi furnizate informaţii obligatorii privind:
denumirea Proiectului, prezentarea Concurentului, date de contact, scopul Proiectului, obiectivul
Proiectului, descrierea Proiectului, justificarea Proiectului, grupul ţintă şi beneficiarii finali,
descrierea activităţilor avute în vedere şi calendarul acestora, parteneri (dacă este cazul),
bugetul necesar detaliat pe tipuri de activităţi şi eventualele surse externe de venit.
5.3. În cazul în care Concurentul nu este proprietarul spațiului a cărei reamenajare estetică sau/și
funcțională este avută în vedere, la înscriere el va depune și documente care să ateste dreptul
său de a implementa respectivul proiect (spre ex. clauze din contractul de închiriere, dacă există
un astfel de contract, care să permită lucrările avute în vedere, sau acordul proprietarului -public
sau privat- al spațiului respectiv pentru eventuala implementare a proiectului – în cazul în care
nu există un contract deja în derulare între Concurent sau proprietar care să permită derularea
proiectului.
Secţiunea 6.
Sponsorizare.
6.1. Cele două Proiecte desemnate câştigătoare, vor beneficia fiecare, în mod egal, de alocarea
prin sponsorizare a câte jumătate din fondurile strânse de Fundaţia Kronospan în cadrul „Galei
de caritate Deschide-ţi inima!”, care va avea loc în data de 6 decembrie 2019, Hotel Allegria,
Lancram, Dn1, km 373+100, nr. 9, Jud. Alba.
6.2. Viramentul fondurilor strânse în timpul evenimentului se va face în baza unor contracte de
sponsorizare, încheiate cu fiecare Concurent. Concurentii se obliga ca, in cazul in care Proiectul
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prezentat va fi desemnat ca si castigator, sa foloseasca fondurile primite prin sponsorizare
exclusiv in scopul dezvoltarii Proiectului.
6.3. Fiecare Proiect finalist care nu va fi declarat câştigător va primi din partea Fundaţiei
Kronospan o sponsorizare în lei echivalent a 500 de euro. Valoarea totală a sponsorizarilor
acordate pentru finaliștii care nu sunt declarați câștigători este de 2.000 EUR.
Plata celor 4 sponsorizari se va face prin virament bancar, la cursul oficial al BNR din data
efectuării plății, în baza unui contract de sponsorizare încheiat cu fiecare finalist care nu a fost
declarat câștigător, în maxim 20 zile lucrătoare de la data desfăşurării „Galei de caritate
Deschide-ţi inima!”. Sponsoriarea astfel primita va fi folosita pentru atingerea scopurilor statutare
ale Concurentului – fundatie / asociate sau institutie de invatamant.
6.4. Fiecare finalist este deplin responsabil pentru taxele, impozitele, contribuţiile sau altele
asemenea pe care le datorează către stat. Niciun fel de pretenţie nu va fi acceptată de către
Organizator pentru omisiunea, întârzierea sau amânarea unor astfel de plăţi.
Secţiunea 7.
Stabilirea Proiectelor finaliste şi stabilirea proiectelor câştigătoare
7.1. Selecţia Proiectelor finaliste va fi făcută de un Juriu format din reprezentanţi ai Fundaţiei
Kronospan şi ai companiei Kronospan. Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu necesită justificare.
7.2. Vor fi desemnate 6 Proiecte finaliste: 3 Proiecte finaliste care își propun reamenjarea de
ordin estetic sau/și funcțional a unui spațiu proprietate publică sau privată, dar de utilitate și cu
acces public, din Municipiul Brașov şi 3 Proiecte finaliste care își propun reamenjarea de ordin
estetic sau/și funcțional a unui spațiu proprietate publică sau privată, dar de utilitate și cu acces
public, din municipiul Sebeş.
7.3. În cazul în care mai multe proiecte vor acumula același punctaj și se vor clasa pe locul 1, 2
sau 3, toate proiectele care se vor clasa pe același loc vor fi considerate finaliste.
7.3. Proiectele înscrise in concurs vor fi apreciate după criteriile:
Ø

utilitate pentru comunitate;
6

Kronospan Foundation
No. 1 Strunga Mieilor
500482, Brasov
Romania
www.kronospanfoundation.org
office@kronospanfoundation.org
Ø

concept;

Ø

creativitate;

Ø

originalitate;

7.3. Toate Proiectele primite în cadrul Concursului vor fi filtrate şi validate de către Fundaţia
Kronospan conform termenilor şi condiţiilor acestui Regulament. Proiectele rămase în Concurs
vor fi puse la dispoziţia juriului stabilit de către Fundaţia Kronospan. Juriul va face selecţia celor 6
Proiecte finaliste (3 proiecte care își propun reamenjarea de ordin estetic sau/și funcțional a unui
spațiu proprietate publică sau privată, dar de utilitate și cu acces public din municipiul Braşov şi 3
proiecte care își propun reamenjarea de ordin estetic sau/și funcțional a unui spațiu proprietate
publică sau privată, dar de utilitate și cu acces public din municipiul Sebeş).
7.4. Criterii de evaluare si punctaj în stabilirea Proiectelor finaliste sunt următoarele:
Criteriu

Punctaj maxim

Proiectul corespunde obiectivului Concursului

10

Caracterul inovator al Proiectului

10

Identificarea clară a scopului Proiectului

10

Identificarea clară a obiectivului Proiectului

10

Identificarea şi descrierea clară a grupului beneficiarilor finali

10

Bugetul Proiectului este prezentat detaliat pentru fiecare activitate

10

Activităţile Proiectului corespund scopului şi obiectivului declarat

9

7.5. Anunţarea Proiectelor finaliste se va face pe pagina kronospanfoundation.org în data de 2
decembrie. Finaliştii vor fi contactaţi prin intermediul datelor de contact furnizate la înscrierea în
Concurs. În situaţia în care un finalist nu va putea fi contactat în maxim 48 de ore din motive care
îi revin exclusiv, va fi desemnat drept finalist în locul său Proiectul care a înregistat punctajul
imediat următor şi care adresează aceeaşi comunitate locală, din Municipiul Braşov sau din
Municipiul Sebeş.
7.6. Fiecare finalist va trebui să participe la Gala de Caritate „Deschide-ţi inima!”, unde va susține
o prezentare a Proiectului depus. Evenimentul se va desfășura în 6 decembrie 2019, începând
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cu ora 18, Hotel Allegria, Lancrăm, Dn1, km 373+100, nr. 9, Jud. Alba. Toate cheltuielile legate
de participarea la eveniment vor fi suportate de finaliști.

7.7. Stabilirea celor două Proiecte câştigătoare
Fundația Kronospan va organiza în 6 decembrie 2019, la Hotel Allegria, Lancrăm, Dn1, km
373+100, nr. 9, Jud. Alba, Gala de Caritate „Deschide-ţi inima!”.
Participanţii la eveniment vor desemna un Proiect câştigător pentru municipiul Braşov și un
Proiect câştigător pentru municipiul Sebeş.
Finaliştii vor avea la dispoziţie fiecare câte 5 minute pentru a îşi prezenta Proiectele în cadrul
Galei. Ordinea de prezentare va fi stabilită prin tragere la sorţi, realizată în debutul Galei de către
reprezentantul Fundaţiei Kronospan, împuternicit în acest sens.
Participanţii la Gală vor primi, odată cu accesul în cadrul locaţiei evenimentului, câte un cartonaş
împărţit în 2 secţiuni, Braşov şi Sebeş, pretipărit cu numele celor 6 proiecte finaliste. Fiecare
participant va putea puncta individual proiectele din cadrul secţiunii Braşov, respectiv din cadrul
secţiunii Sebeş, de la 1 la 3 puncte, 3 puncte reprezentând punctajul maxim ce poate fi acordat
unui Proiect.
După prezentarea celor 6 proiecte de către finalişti, reprezentanţii Organizatorului vor colecta
cartonaşele cu punctajele acordate de participanţii la „Gala de caritate Deschide-ţi inima!”. Se va
proceda la o numărare a punctajului acordat fiecărui Proiect finalist. Proiectele cu cele mai mari
punctaje totale din cadrul secţiunii Braşov şi din cadrul secţiunii Sebeş vor fi desemnate
câştigătoare şi anunţate în cadrul „Galei de caritate Deschide-ţi inima!”.
Fondurile colectate în cadrul „Galei de caritate Deschide-ţi inima!” din 6 decembrie 2019, din care
Fundatia Kronospan va reține sumele necesare pentru acoperirea integrală a costurilor efective
generate de organizarea „Galei de caritate Deschide-ţi inima!” si suportate de către Fundatia
Kronospan vor fi transferate celor două proiecte desemnate Proiecte câştigătoare, în baza unor
contracte de sponsorizare încheiate cu fiecare câștigător.
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Secţiunea 8 Intrarea în posesia premiilor şi răspunderi asociate
8.1. Titularii celor două Proiecte desemnate câştigătoare în cadrul „Galei de caritate Deschide-ţi
inima!” vor primi fiecare câte jumătate din fondurile strânse de Organizator în cadrul acestui
eveniment. Ei vor fi înştiinţaţi în maxim 30 zile lucrătoare de la data desfăşurării Galei asupra
valorii Premiului ce le revine. Premiul va fi acordat titularului, de către Fundaţia Kronsopan prin
virament bancar, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua efectuării plății, în baza
unui contract de sponsorizare încheiat cu câștigătorul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data
la care Fundația Kronospan va finaliza colectarea tuturor fondurilor obținute în urma desfășurării
evenimentului.
8.2. Titularii Proiectelor câştigătoare îşi asumă la momentul încasării premiului, că vor demara
proiectul în maxim 6 luni de la acordare şi că îl vor finaliza în cel mult 2 ani de la momentul intrării
în posesia premiului.
8.3. Titularii celor 4 Proiecte finaliste care nu vor fi desemnate câştigătoare vor primi câte 500 de
euro conform celor menționate la art. 6.2. de mai sus.
Secţiunea 9.
Confidenţialitatea datelor.
9.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale puse la dispoziție de
către Concurenţi, ce vor fi folosite doar pentru desfăşurarea în condiţii optime a Concursului.
Secţiunea 10
Reclamaţii
10.1. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Concursului se va face în scris, într-un termen de
48 de ore de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
10.2. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor
prezentului regulament. Pentru orice detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail:
office@kronospanfoundation.org
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ANEXA nr. 1
la Regulamentul Oficial Concurs național de Proiecte "Găsește-ți locul în oraș!"
(“Concursul”)
- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 1.

Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de
către:
Fundaţia Kronospan Foundation, cu sediul în Braşov, Str. Strunga Mieilor, nr. 1, judeţul Braşov,
cod postal 500482, Cod de Înregistrare Fiscală 29167440, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor de pe langă grefa Judecatoriei Braşov sub nr. 85/2011 (denumită în cele ce urmează
„Organizatorul”). Date de contact ale însărcinatului cu protecția datelor din cadrul Fundatiei pentru
întrebări sau clarificări cu privire la datele cu caracter personal pot fi solicitate la adresa de e-mail:
office@kronospanfoundation.org
2.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Concursului

În cadrul Campaniei, Fundatia va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter
personal:
(i)

nume și prenume reprezentant legal al organizatiei/societatii ;

(ii)

nume si prenume persoana de contact si functia detinuta de aceasta;

(iii)

adresa postala completa;

(iv)

număr de telefon;

(v)

adresa de e-mail

Datele aferente cărții de identitate [dacă se solicită copia acesteia] vor fi colectate / Codul numeric
personal va fi colectat doar în cazul [câștigătorilor si persoanelor] pentru care Fundatia este obligată
la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.
3.

Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Fundație direct în
vederea:
(i)

organizării și desfășurării Concursului de Proiecte "Găsește-ți locul în oraș!" (“Concursul”);

(ii)

desemnării și validării câștigătorilor Concursului;
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(iii)

atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale

Fundației în

legătură cu Concursul.
(iv)

popularizării participării la Concurs, prin publicarea in mass-media sau

internet www.kronospanfoundation.org sau pagina de
materiale video realizate în timpul

facebook

a

pe

Fundatiei

pagina
a

de

fotografiilor/

evenimentului

(v)

notificarii dvs. despre evenimentele viitoare ale Fundatiei Kronospan.

4.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului de către Fundatie nu vor fi dezvăluite
terților cu excepția cazurilor în care Fundatia trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în
vigoare (respectiv autorităților fiscale).
5.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Fundatie
pe perioada desfășurării Concursului, respectiv până la validarea câștigătorilor.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Fundatie conform prevederilor
legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului
financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Fundatia va șterge/distruge aceste
date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.
6.

Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Fundatia asigură participanților, pe
durata Concursului, următoarele drepturi:
(i)

dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca

aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia;
(ii)

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
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(iv)

dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării;

(v)

dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vi)

dreptul la portabilitate a datelor;

(vii)

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal.
Cu excepția dreptului de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, participantii au dreptul de a-și exercita drepturile menționale
anterior, direct sau prin intremediul tutorelului/părintelui/titularului autoritatății părintești, printr-o cerere
scrisă, datată, semnată și adresată Fundației cu utilizarea coordonatelor de contact menționate în
articolul 1 de mai sus.
7.

Securitatea datelor cu caracter personal

Fundatia se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării
unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la
Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va ține seama în special de riscurile
prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau
ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la
datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
8.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Fundatia are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării
Concursului. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Fundației și/sau al Concursului,
respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate
cu privire la Regulament.
9.

Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Concursului vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE și a altor prevederi legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.
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