REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA CONCURS
CEA MAI BUNA ENERGIE
din perioada 10 octombrie 2018 – 1 decembrie 2018
Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul CEA MAI BUNA ENERGIE (denumit in continuare “Concurs”) este organizat si
desfasurat de către TINMAR ENERGY SA, societate de drept roman, cu sediul in Bucuresti,
Calea Floreasca nr. 246C, et. 17, camera 10, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/6868/2015, CUI: 34620961, (denumita in cele ce urmeaza
“Organizator”).
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial
al concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea
acestuia in platforma de concurs www.ceamaibunaenergie.tinmar.ro/incepand cu data de 10
octombrie 2018 si este disponibil gratuit oricarui solicitant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a
anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.
Art. 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în perioada 10 octombrie 2018 – 1 decembrie 2018 pe platforma
www.ceamaibunaenergie.tinmar.ro/.

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MODALITATEA DE PARTICIPARE.
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu,
rasa, sex sau religie, care respecta prezentul regulament si care indeplinesc urmatoarele
cerinte:
•
•
•
•

sunt rezidente in Romania;
au peste 18 ani;
au trimis „cea mai buna energie” prin intermediul stikerelor puse la dispozitie in
platforma, si/ sau au urcat un mesaj in platforma prin care sa spuna ce inseamna cea
mai buna energie pentru fiecare dintre ei;
au completat formularul de inscriere in concurs.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, sau ai altor companii implicate in aceasta
actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.
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Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimtita si în afara
oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare
apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incearca fraudarea
concursului.
Art. 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si
sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa
primeasca informatii despre campaniile desfasurate de acesta. Organizatorul se obliga de
asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date, privind protectia datelor personale stocate pe durata
concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor
personale ale participantilor prezenti in cadrul concursului si sa le utilizeze numai conform
prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantilor in cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul
(UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date:
•
•
•
•

•
•
•

Dreptul de acces - Operatorul are obligatia, la cererea transmisa pe orice canal de
catre persoanele vizate (clienti, angajati, alte persoane fizice), de a le confirma acestora
ce date prelucreaza si in ce conditii.
Dreptul la rectificarea datelor - Operatorul are obligatia de a asigura respectarea
drepturilor persoanelor vizate de a obtine fara intarziere rectificarea oricaror date
inexacte (eronate sau incomplete) care le privesc.
Dreptul la stergerea datelor - Persoanele vizate pot solicita operatorului stergerea
datelor care le privesc, fara nicio intarziere.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Persoana vizata are dreptul de a obtine din
partea operatorului restrictionarea prelucrarii, respectiv limitarea acesteia (cu
exceptia stocarii propriu-zise) strict la prelucrarile cu care persoana vizata este de
acord si /sau strict la prelucrarile necesare in scopul derularii contractului, exercitarii
sau apararii unui drept in instanta.
Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul la portabilitatea datelor implica obligatia
operatorului de a asigura (i) furnizarea datelor primite de la persoana vizata intr-un
format accesibil la cererea acesteia
Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor - Persoanele vizate pot sa se opuna
oricand la prelucrarea datelor lor cu caracter personal:
Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, stergerea ori
restrictionarea datelor cu caracter personal - Operatorul are obligatia sa comunice
fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor
vizate orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a
prelucrarii efectuate. O astfel de obligatie este incidenta cu exceptia cazului in care
acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
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Operatorul are si obligatia de a informa persoana vizata cu privire la destinatarii respectivi
daca aceasta solicita acest lucru.
Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele
personale, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul
de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la
adresa acestuia indicata la Art. 1 de mai sus.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date, atat pe durata Evenimentului, cat si
ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
Participantilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul
de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie,
in conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor), si normelor emise in aplicarea acesteia.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti,
cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia
in vigoare.
Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate in cadrul
platformei www.ceamaibunaenergie.tinmar.ro/ la categoria castigatori.
Art. 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1. Conditii privind inscrierea valabila în Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor art 3 de mai sus;
b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata la art 2;
c) Participantul trebuie sa trimita cea mai buna energie fie prin intermediul stikerelor puse
la dispozitie in platforma, si/ sau sa urce un mesaj in platforma, prin care sa spuna ce
inseamna cea mai buna energie pentru el. Daca participantul face ambele actiuni este inscris
de doua ori in concurs.
d) Participantul trebuie sa completeze formularul, dupa ce a trimis cea mai buna energie.
Formularul cuprinde urmatoarele date: Nume, Prenume, Telefon, Adresa mail.
5.2. Înscrierea în concurs
5.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, participantul trebuie sa trimita cea mai buna energie prin

intermediul stikerelor puse la dispozitie in platforma, si/ sau sa urce un mesaj in platforma
prin care sa spuna ce inseamna cea mai buna energie pentru el. Dupa asta, participantul
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trebuie sa completeze formularul. Formularul cuprinde urmatoarele date: Nume, Prenume,
Telefon, Adresa mail. Daca participantul face ambele actiuni este inscris de doua ori in
concurs.
5.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii
inscriu date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta
pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.
Art. 6. PREMIILE CONCURSULUI
Concursul va avea 113 castigatori, iar pentru fiecare castigator vom avea cate 3 rezerve.
Se vor acorda urmatoarele premii:
1) 3 premii reprezentand contravaloarea consumului de energie electrica pentru 1 an.
Contravaloarea energiei pe 1 an se acorda sub forma platii contravalorii unui consum
lunar de 200 Kwh si un consum total de 12*200 KWh la pretul de baza energie (fara taxe)
oferit de Organiator în Oferta Standard valabilă pe site-ul www.tinmar.ro la data
extragerilor castigatorilor.
Plata se face in termen de 60 de zile de la stabilirea castigatorilor
2) 10 premii reprezentand contravaloarea consumului de energie electrica pentru 1 luna
Contravaloarea energiei pe 1 luna se acorda sub forma platii contravalorii unui consum
lunar de 200 Kwh la pretul de baza energie (fara taxe) oferit de Organiator in Oferta
Standard valabila pe site-ul www.tinmar.ro la data extargerii castigatorilor
Plata se face in termen de 60 de zile de la stabilirea castigatorilor
3) 100 de tricouri personalizate cu stikerele de concurs.
Castigatorii premiilor ce constau in tricouri, oferite in cadrul acestui concurs nu au
posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri si nici nu pot schimba
caracteristicile premiilor castigate.
O persoană poate castiga in cadrul concursului cel mult un premiu, chiar daca s-a inscris de
mai multe ori.
Premiile ce reprezinta contravaloarea consumului de energie electrica pe un an cat si pentru
o luna, nu creaza obligatia castigatorului de a-si schimba furnizorul de energie electrica.
Art. 7 DESEMNAREA CASTIGĂTORILOR
7.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor
7.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs are loc extragerea castigatorilor. Vor fi extrasi
113 castigatori, iar pentru fiecare castigator vom avea cate 3 rezerve. Tragerea la sorti va
avea loc la 5 zile de la inchiderea campaniei, iar afisarea castigatorilor va avea loc dupa
validarea acestora.
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7.1.2. Castigatorii vor fi contactati printr-un mail/ telefon, si li se va solicita sa trimita in 24
de ore, prin mesaj privat datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de email, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin (pentru premiile mari).
7.2. Validarea castigatorilor
7.2.1. Ulterior desemnarii castigatorilor concursului, Organizatorul va proceda la validarea
castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditilor privind inscrierea
participantilor in concurs.
7.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului, este
necesara indeplinirea tuturor conditiilor din prezentul regulament.
Dupa contactare, potentialii castigatori trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data
contactarii lor, datele de contact, printr-un replay la mail-ul comunicat telefonic sau in cadrul
mailului de validare trimis de catre Organizator. In cazul in care vor exista castigatori care
nu vor trimite datele prin mesaj privat sau nu vor raspunde mesajelor Organizatorului in
termen de 5 zile, acestia vor fi invalidati, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt
urmatorii participanti luati in considerare in ordinea tragerii la sorti si vor fi in numar de 3
pentru fecare castigator.
7.2.3. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile mentionate mai
sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, va fi
contactata urmatoarea rezerva, pana cand un castigator va putea fi validat.
7.2.4. Lista finala a castigatorilor se va publica in cadrul platformei
www.ceamaibunaenergie.tinmar.ro/ la sectiunea castigatori, in termen de maxim 1 zi
calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva
neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 5.1 de mai sus.
7.3. Intrarea in posesia premiilor
7.3.1. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor astfel:
•
•

Pentru premiile ce vor consta in tricouri, acestea vor fi trimise via curierat, in termen
de maxim 1 luna de la anuntarea castigatorilor.
Pentru premiile ce constau in contravaloarea consumului de energie, acestea vor fi
procesate prin intermediul consilierilor pusi la discpozitie de catre Organizator.
Castigatorii fiind contactati in acest sens.

7.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de
drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.
7.3.3. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului
nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind
in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in
care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau
numarului de telefon incorecte/ incomplete.
7.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii
procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator
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Art 8. CONTESTATII
8.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor
castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa
carla.parnica@tinmar.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet,
domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
8.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.
Art. 9 INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 2 de mai sus in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concursul.
Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.2. ori poate fi
suspendat in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o
astfel de situatie prin afisarea unui anunt public.

Art 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Codul Fiscal, orice alte obligatii
de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.
10.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea
procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin
proprietarului.
10.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli
legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de
Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea
fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modifiarile
ulterioare.
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Art. 11 LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti romane competente.

TINMAR ENERGY SA
Prin Oancea George Alexandru

Page 7 of 7

