REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “POVESTEA TA INSPIRA”
Perioada Campaniei: 07.09.2015, ora 00:00 – 14.10.2015 ora 00:00
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE:
Organizatorul concursului online “POVESTEA TA INSPIRA” (denumita in continuare
“Campania”) este SC MEDIA ONE SRL cu sediul in localitatea Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 6,
judetul Prahova si punct de lucru in Bucuresti, str. Nicolae Mavrogheni, nr. 1, sector 3, cod
postal 030181, intregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/3019/1994 si CIF RO
6884372 cu sediul social in Str. Alexandru Donici, nr. 6, Sector 2, Bucureşti, Romania
(denumita in continuare „Organizatorul”).
Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenele si conditiile
regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe pagina de web
CALIFEM - www.califem.ro pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari
sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe
pagina web CALIFEM.
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la
momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma
raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat
acestea sunt afisate pe pagina web CALIFEM www.califem.ro.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Campania Promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei,
exclusiv prin intermediul website-ului www.califem.ro in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:
Campania va incepe la data de 7.09.2015, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de
14.10.2015, ora 00:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea duratei Campaniei, indeplinirea
conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la
Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei Promotionale pe
parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe website-ul
www.califem.ro
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in
Romania.
Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
- sa fie de sex feminin si sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere
in Campania Promotionala;
- sa accepte sa transmita urmatoarele informatii personale: nume complet,CNP, numar de
telefon si adresa de e-mail.
- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie.
La prezenta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau sotul/sotia
si rudele de gradul I ale acestora precum si sotul/sotia si rudele de gradul I, (parinti, copii)
ale acestora.
Prin inscrierea in campanie, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului
regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta
Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu
probe.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI:
Campania se desfasoara numai in mediul online online in cadrul
website-ului
www.califem.ro.
Participantii acceseaza website-ul www.califem.ro, completeaza datele personale,
inregistrandu-se astfel pe platforma online, urmand ca, dupa acest pas, femeile ce doresc sa
participe, sa prezinte povestea carierei lor. Fiecare participant are doua posibilitati de a-si
prezenta povestea: text scris insotit de cateva poze ce ilustreaza povestea sau un filmulet in
care vorbeste despre pasii urmati pana in prezent in cariera.
Povestile participantilor vor fi afisate in sectiunea de concurs a site-ului www.califem.ro si
vor putea cumula voturi de la vizitatorii site-ului. Vizitatorii site-ului avand posibilitatea sa
voteze povestile care i-au inspirat, apasand butonul de “voteaza”afisat langa povestea
participantului. O poveste poate primi un singur vot de la un votant. Cel care voteaza nu
are posibilitatea sa ofere mai multe voturi unui singur participant, respectiv unei povești.

In functie de totalul voturilor inregistrate de povestile participantelor, primele 10 cu cele
mai multe voturi in perioada campaniei, vor fi desemnate castigatoare. Prin totalul
voturilor se intelege cumulul dintre voturile cititorilor si voturile comisiei de jurizare.
Ponderea voturilor cititorilor si ale voturilor comisiei de jurizare Media One in desemnarea
castigatorilor va fi urmatoarea:
- 50% - voturile primite de la cititorii site-ului (se vor lua in considerare povestile cu cele
mai multe voturi de la cititori)
- 50% - voturile comisiei de jurizare Media One aceasta fiind formata dintr-un numar de 3
membri: reprezentanti ai Baneficiarului proiectului, reprezentanti ai organizatorului si
ambasadoare ale proiectului. Lista nominala a membrilor juriului va fi comunicata ulterior.
Pentru a participa la prezenta Campanie, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan
toate conditiile prezentului Regulament. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de
inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii concursului, la validarea
datelor cu care s-au inscris utilizatorii in concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care
un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este
suspectat de fraudarea concursului.
SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:
In cadrul acestei Campanii Promotionale, Organizatorul ofera 10 premii pentru 10
castigatori. Fiecare premiu constand in numerar de 500 ron. Valoarea totala a premiilor
fiind de 5000 de ron.
SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorii vor fi desemnati prin calcularea totalului numarului de voturi primite pentru
povestea inregistrata pe site.. Prin total voturilor se intelege cumulul dintre voturile
cititorilor si voturile comisiei de jurizare asa cum a fost detaliat in cadrul mecanismului
campaniei - sectiunea 5 din prezentul regulament.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
Potentialii castigatori vor fi anuntati telefonic ca se afla in top zece participanti preferati.
Dupa validarea datelor cu care s-au inregistrat vor fi invitati la evenimentul Gala Califem
unde li se vor inmana premiile. Eveniment desfasurat pe 26 si 27 octombrie in Bucuresti.
Inaintea inmanarii premiilor, castigatorii trebuie sa prezinte un act de identitate valabil
(cartea de identitate sau pasaportul).

In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati sau datele de inregistrare nu se dovedesc
valide, castigatorul va fi inlocuit cu urmatorul participant aflat in topul povestilor inscrise.
Organizatorul nu îşi asuma răspunderea pentru cazul în care nu poate contacta potentialul
castigator din motive independente de Organizator (numarul de telefon nu este apelabil,
castigatorul nu raspunde la telefon etc). În cazul în care potentialii câştigători ai premiilor
nu pot fi contactaţi la telefon in urma efectuarii a 3 apeluri in 2 zile consecutive din
perioada de contactare (nu răspund, număr nealocat, telefon închis etc.) sau sunt contactaţi
dar refuză primirea premiului câştigat sau aceştia nu transmit documentele solicitate de
catre Organizator în termenul solicitat, sau se constată existenţa unor neconcordante între
datele comunicate la înscrierea în Campanie şi documentele transmise Organizatorului,
aceştia vor pierde dreptul de atribuire a premiului. Intr-un asemenea caz, Organizatorul va
recurge la efectuarea verificarii urmatorilor castigatori in lista, în vederea desemnarii altui
potenţial castigator. În cazul în care niciuna dintre persoanele extrase ca rezerve nu poate
fi contactata în termen de 2 zile lucratoare in urma efectuarii a 3 apeluri pe zi,
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
Prin participarea in concurs, participantul confirma ca poate participa la premierea
realizata in cadrul Galei Califem ce se va desfasura in Bucuresti in zilele de 26 si 27
octombrie. In cazul exceptional in care castigatorul nu poate participa la Gala Califem (26,
27 octombrie 2015) pentru a-i fi inmanat premiul, acesta isi poate ridica premiul in
persoana de la sediul Organizatorului in termen de 3 de zile calendaristice calculate de la
finalizarea evenimentul Gala Califem. In cazul exceptional in care castigatorul nu poate
ajunge la sediul Organizatorului in termenul precizat, premiul i se va transfera in contul
personal bancar prin ordin de plata.
SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:
Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, trebuie sa indeplineasca
cumulativ conditiile descrise in sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale Regulamentului Oficial al
Campaniei
Promotionale.
De asemenea, inaintea inmanarii premiilor, castigatorii trebuie sa prezinte un act de
identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).
Verificari si sanctiuni:
Din dorinta de a nu prejudicia nicio participanta care doreste sa participe la Campanie,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta
participare.
In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista
participante care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Campanie, Organizatorul isi
rezerva dreptul sa retraga acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al
activitatii lor neconforme si sa le restrictioneze participarea la Campanie pe toata durata
acesteia.

Contestatii: Contestatiile se pot face in 24 de ore de la data afisarii numelor castigatorilor
pe pagina de concurs califem.ro. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la
data primirii si rezultatul va fi comunicat contestatorului.
SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:
Numele participantelor castigatoare in cadrul Campaniei promotionale vor fi facute publice
pana la data 20.10.2015 prin afisarea acestora pe site-ul www.califem.ro Orice eroare cu
privire la datele furnizate de catre castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului
campaniei promotionale. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie de acordare a
premiilor in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si
anuntarii castigatorului (transferarii in conditii normale a premiului). Castigatorii
premiilor oferite vor fi contactati telefonic in maximum 10 zile lucratoare de la data
incheierii concursului si dupa validarea acestora vor fi publicatii pe site-ul califem.ro, pana
la data de 22.10.2015.
SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII:
Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi
luate
in
considerare.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la
internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului
nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet
sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens,
care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a acesteia.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE:
Premiile vor fi impozitate conform legii, prin retinere la sursa, dupa caz.
SECTIUNEA
13.
ANGAJAMENTE,
CONFIDENTIALITATEA
DATELOR:
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale
Participantilor la acest Concurs in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator
inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Carcter
Personal .
Datele personale colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in
care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul
Campaniei Promotionale si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in
baza de date a Organizatorului.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor
si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.
Datele personale colectate de Organizator vor fi utilizate pentru campanii viitoare de
informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile
Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail,
SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens.
Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de
exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea
acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001,
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13),
dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate
de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate
si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei
prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au
dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea
exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata
si semnata.
SECTIUNEA 14. LITIGII:
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente
romane de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT:
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In
categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii,
inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice
reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea

Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta
majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe website-ul www.califem.ro
in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
Organizatorul nu raspunde pentru situatiile de caz fortuit.
SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE:
Regulamentul Oficial al campaniei “POVESTEA TA INSPIRA” este disponibil gratuit oricarui
solicitant pe pagina de web CALIFEM, accesibila la adresa www.califem.ro.

