
 
 
 

  

 

 

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul acestui concurs este Asociaţia de Standardizare din România – ASRO, cu 

sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, cod 010362, Tel/Fax 0213163296, 

0213160870, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia 311/1998, cod 

fiscal RO11134288, cont IBAN RO 77 RNCB 0082 0441 6720 0010 deschis la BCR Unirea 

(denumit în continuare “Organizatorul”), legal reprezentată prin dna. Iuliana CHILEA în 

calitate de Director General şi dna. Elena SINGURAN în calitate de Director Economic.  

II. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI   

Concursul se va desfăşura în perioada 1 august – 1 octombrie 2018.  

III. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE  

Concursul se adresează tuturor persoanelor rezidente în România, care respectă condiţiile 

Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta. Participarea la Concurs are 

valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a 

prevederilor Regulamentului. 

IV. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Pentru a participa la Concurs, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

 Să fie persoane fizice sau juridice cu domiciliul în România; 

 Să aibă vârsta de minimum 18 ani; 

 Să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs; 

 Să furnizeze o adresă de e-mail validă. 

 Angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul 1, 2 și 3 ale acestora nu au dreptul 

să participe în acest concurs. 
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V. MECANISMUL CONCURSULUI 

 În vederea participării la Concurs, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași: 

 să acceseze paginile de promovare ale organizatorului (website-ul, pagina de 

Facebook) la secțiunea ,,Abonează-te la newsletter”; 

 să completeze câmpurile necesare și să finalizeze înscrierea la newsletter. Apoi, să 

apese butonul: „Abonează-te la newsletter” pentru a fi înregistrat în baza de date și 

a intra în concurs.      

Alegerea câștigătorului se va realiza prin metoda tragerii la sorți, utilizând pagina 

www.random.org. și va fi făcută publică modul în care aceasta a fost realizată.   

VI. PREMIUL 

Premiul oferit de organizator constă în pachetul ,,Grija pentru clienți”, care cuprinde:  

 Cartea ,,Evaluarea satisfacției clienților. Tehnici, metode, instrumente”; 

 4 standarde internaționale (detalii aici: http://magazin.asro.ro/editura-

standardizarea/15/12/94742493). 

Acesta va fi pus la dispoziția câștigătorului în maxim 10 zile de la anunțarea acestuia.  

VII. DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI  

Regulamentul Concursului, precum şi eventualele sale acte adiţionale sunt disponibile în 

mod gratuit pe site-ul Organizatorului: www.asro.ro. 

Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor 

Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora. În cazul nerespectării Regulamentului 

de către câştigător, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiul câştigat 

nu se va acorda.  

VIII. TAXE SI IMPOZITE  

Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru 

Participanţi percepute de Organizator.   

 

 

 

 



 
 

   IX. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR; PRELUCRAREA DATELOR 

PERSONALE 

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679. 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, participanții la concurs își exprima acordul 

expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal (adresa de e-mail) să intre în baza 

de date a companiei în vederea oferirii premiilor. 

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 

participanților.  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe bază de consimțământ în următoarele 

scopuri:  

 organizarea și desfășurarea concursului, acordarea premiilor căștigătorilor și 

abonarea la newsletter.  

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în 

mod direct. Acestea pot fi dezvăluite către: furnizorii serviciilor de transmitere newsletter 

(mailchimp), furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc. 

Persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu 

dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016. 

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor la 

următoarea adresă: dpo@asro.ro 

 

Organizator, Asociaţia de Standardizare din România - ASRO 

 

 


