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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

„Patrimoniu100” 

                                                        

Articolul 1. Organizatorii Concursului 

Art. 1.1. Concursul „Patrimoniu100” (numit în cele ce urmează „Concursul") este organizat de 
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (numit în cele ce urmează Organizator), 
cu sediul în Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București, CIF 4631721. 

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament 
(„Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”). 
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. 

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 
Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa 
Publicul despre aceste modificări. 

Art. 1.4 Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată fi 
făcute publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului, inclusiv pe pagina de 
Facebook a Organizatorului. În situația în care participantul este minor, se prezumă că participarea 
acestuia a fost făcută cu acordul părinţilor sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul 
acestora din urmă ca numele și fotografiile persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie facute 
publice și utilizate în scop publicitar. 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării. 

Art. 2.1. Concursul poartă denumirea „Patrimoniu100”. Tematica fotografiilor trebuie să fie 
fotografia de obiective de patrimoniu imobil. Nu se acceptă fotografii realizate în condiții de etică 
discutabile.  

Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în România, în perioada  23 septembrie - 23 octombrie 2019, 
online pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/patrimoniu100/) și pe 

pagina web patrimoniu100.ro. 

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare 

Art. 3.1. La concurs pot participa echipe formate din cadre didactice și elevi de gimnaziu sau liceu 
(numite în continuare Participant la Concurs), care transmit Organizatorului pe email maximum 3 
fotografii cu tema „Patrimoniu100”, care să cuprindă ca subiect principal patrimoniul cultural imobil și 
care să respecte cerințele de la punctul 2.1. 

Articolul 4. Modul de desfăşurare al concursului 

Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs care transmit pe emailul office@culturadata.ro maximum 3 
fotografii care respectă tema, în perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2019, va intra în concurs 
pentru premiile oferite. Jurizarea va avea loc în perioada 23 - 25 octombrie 2019, urmând ca pe 25 
octombrie să fie anunțați câștigătorii. 

Art. 4.2. Fotografiile pot fi procesate minimal (levels, contraste, saturatie, vibrance, color balance 
etc.), nu se acceptă însă colajele. 

Art. 4.3. Toate fotografiile înscrise în concurs vor fi jurizate conform criteriilor fotografice (compoziţie, 
cromatică, încadrare, poveste, etc.), iar câştigatorul va fi ales de catre juriul format din 3 
reprezentanți ai Organizatorului. 

Articolul 5. Condiţii de validare 

http://patrimoniu100.ro/
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Art. 5.1 Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat eligibil, trebuie să îndeplinească 
cumulativ urmatoarele conditii: 

● Să transmită pe emailul office@culturadata.ro maximum 3 fotografii pe tema 
““Patrimoniu100””, în perioada   23 septembrie - 23 octombrie 2019. 

● Fotografiile trebuie să fie în format JPEG, cu exif, fără semnatură/watermark, dată sau 
alte însemne pe ele.  

● Să aibă imaginea în original, la rezoluție de print (aproximativ 24mp, minim 4.000px pe 
latura mare). Imaginea va fi tipărită pentru expoziția care va fi organizată la sediul 
Organizatorului. 

● Să respecte condiţiile de desfăşurare ale Concursului. 

În acest sens, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste 
condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea Participanţilor care încalcă condiţiile de 
organizare a Concursului printr-un act de rea-credinţă care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de 
fraudă sau un abuz. Prin fraudă se înţeleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care 
constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligaţiilor sale legale sau a celor asumate prin 
participarea la Concurs, cu intenţia de a produce fie Organizatorilor, fie unui terţ, un prejudiciu de 
orice natură sau de a obţine un folos necuvenit pentru şi / sau pentru o altă persoană sau acţiunea/ 
inacţiunea Participantului care are drept consecinţă producerea unui asemenea prejudiciu sau 
obţinerea unui asemenea avantaj. 

Art. 6. Desemnarea câştigătorului 

Art 6.1. Jurizarea se va desfăşura în perioada 23 - 25 octombrie 2019. Juriul va desemna 10 fotografii 
finaliste în data de 25 octombrie 2019 conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, 
încadrare, respectarea temei, emoție, poveste etc), din care va desemna și cele 3 fotografii care vor fi 
premiate.   

Art 6.2. Câştigatorii Concursului vor fi anunţati pe data de 25 octombrie 2019  pe: 

a) pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/patrimoniu100/); 

b) pe pagina web patrimoniu100.ro; 

c) pe adresa de email pe care Participanții la Concurs au furnizat-o în datele de înscriere în concurs. 

Art. 7. Premiile şi înmânarea acestora 

Art 7.1. Câştigătorii vor fi anunţati conform regulamentului, aceștia având la dispoziţie 72 de ore de 
confirmare de la data anunţului de câştigare.  

Art 7.2. După validare, premiile vor fi livrate la adresa indicată de către câştigator prin e-mail, curier 
etc. 

Art 7.3. În cazul în care câştigătorii desemnați nu vor putea fi contactați şi/sau nu vor putea face 
dovada că fotografia/fotografiile le aparţin, Organizatorul va înmâna premiile rezervelor desemnate de 
juriu, în ordinea desemnării. 

Art 7.4. Premiile constau în: 

Premiul I – aparat foto în valoare de 2100 lei. 

Premiul II - aparat foto în valoare de 1400 lei. 

Premiul III -  aparat foto în valoare de 1000 lei. 

Din valoarea brută a premiilor se va reține impozitul cu reținere la sursa pe veniturile din alte surse.  

 Art 7.5. Valoarea totală a premiilor, la prețul de listă, este de 4500 lei. 

mailto:office@culturadata.ro
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Art 7.6. În momentul primirii premiilor, câștigătorii vor fi legitimați si vor avea obligația de a completa și 
semna un proces verbal de predare-primire a premiilor. 

Art 7.7. Organizatorii nu sunt răspunzători de plata taxelor, impozitelor, contributiilor privind asigurările 
sociale sau a altor obligații fiscale și financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu 
reținere la sursă, aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice ca urmare a participării la prezentul 
Concurs. În cazul în care acest impozit se datorează, el se aplică la valoarea brută a premiilor 
acordate. Organizatorii se obligă să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească la bugetul de stat 
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

b) Câștigătorii sunt responsabili cu declararea și plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate 
bugetului asigurărilor sociale de stat conform titlului V din Codul Fiscal.   

Art.7.8 Premiile nu pot fi preschimbate în bani, total sau parțial.  

Art.7.9 Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să trimită o copie CI,   lizibilă în 
mailul de confirmare. 

Articolul 8. Taxe și impozite 

Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 8.2. Prezența Concurs se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor. 

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit 

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din 
motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit 
este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator. 

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial 
executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este 
obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariţia cazului de forță majoră sau fortuit. 

Articolul 10. Litigii 

Art. 10.1. Orice reclamație având ca obiect „Concursul" poate fi adresată în scris la adresa sediului 
social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe mail la office@culturadata.ro   
în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

Art. 10.2. Eventualele neîntelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente. 

Articolul 11. Întreruperea concursului 

Art. 11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe concursul oricând pe parcursul desfășurării 
acestuia, cu informarea prealabilă a publicului prin mijloace de comunicare corespunzătoare. 

Articolul 12. Regulamentul concursului 

Art. 12.1. Regulamentul Concursului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului 
la adresa patrimoniu100.ro pe toată perioada de desfășurare a Concursului. 

Art. 12.2. Simpla participare la aceast Concurs echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea 
integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament 
în ceea ce priveşte Concursul. 

mailto:office@culturadata.ro
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- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – 

 
Art.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul? 

În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de 
către: 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (numit în cele ce urmează Organizator), cu 
sediul în Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București, CIF 4631721 (denumită în continuare 
"Operatorul"). 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele 
vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale - intrarea din Bd. Mircea Vodă) 

Telefon: 021 891 91 03 

Mobil: 0725 579 069 

Fax: 021 311 63 31; 021 893 31 75 

Email: office@culturadata.ro 

Art.1.2 Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului: 

În cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu 
caracter personal: 

(1) nume; 

(2) prenume; 

(3) număr de telefon mobil în format național de 10 cifre; 

(4) adresa de e-mail 

(5) data nașterii 

(6) codul numeric personal 

(7) adresă poștală, pentru livrarea premiilor 

(8) localitatea de reședință 

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat 
la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare și doar pentru a 
putea verifica dacă vârsta Participanților este conformă Regulamentului. 

Adresa poștală va fi solicitată doar pentru livrarea premiilor, și doar participanților câștigători, validați. 

Art.1.3. Scopul procesării 

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Operator prin 
intermediul Împuternicitului în vederea: 

(1) organizării și desfășurării Concursului; 

(2) desemnării și validării câștigătorilor; 

(3) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului. 

mailto:office@culturadata.ro
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Temeiul juridic al prelucrării 

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/sau al interesului legitim, prin acceptarea de 
către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta. 

Art.1.4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului de către Operator vor fi dezvăluite 
Împuternicitului Operatorului  în calitate de subîmputernicit, precum și autorităților, în cazurile în care 
Operatorul trebuie ă respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

Art.1.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâstigători vor fi stocate de către 
Împuternicit timp de 60 de zile de la încheierea Concursului. 

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor 
legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) 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, Operatorul va șterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului și Subîmputerniciților 
obligații similare. 

Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse de către Împuternicit în termen de 60 
de zile de la încheierea Concursului, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul 
distrugerii acestora. 

Art.1.6. Drepturile persoanelor vizate 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe 
durata Concursului, următoarele drepturi: 

(1) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca acestă 
sa afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

(2) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

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

(4) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal 

(5) dreptul la restricționarea prelucrării; 

(6) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; 
(7) dreptul la portabilitatea a datelor; 

(8) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. 

Desemnarea câștigătorilor Concursului se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, fără intervenție umană. 

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și 
adresată Operatorului. 

Art.1.7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor 

Nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în 
care Operatorul / Împuternicitul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta 
mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse / distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare 
ale Operatorului / Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești 
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notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani, Operatorul va șterge / distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare. 

Art.1.8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul 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. Operatorul se obligă să impuă Împuternicitului precum și Subîmputerniciților obligații 
similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seamă 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. 

Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu 
caracter personal către Operator și / sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentului 
Concurs, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată 
de către Împuternicit și Subîmputernicit, în scopul participării la Concurs, identificării și validării ca și 
câștigător, înmânării și primirii premiului. 

Art.1.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării 
Concursului, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și 
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile 
acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și / sau al Concursului, 
respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu 
privire la Regulament. 

Art.13.. Alte prevederi 

Datele personale ale participanților la Concurs vor fi procesate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Art. 14. Întreruperea Concursului 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfăşurarii acestuia, 
cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare. 

Art. 15. Regulamentul Concursului 

Art. 15.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe website-ul oficial al 

Organizatorului, patrimoniu100.ro, pe toată perioada de desfaşurare a Concursului. 

Art. 15.2. Simpla participare la acesta echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi 
necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce 
priveşte Concursul. 

 

Data întocmirii regulamentului 

13.09.2019 

 

ORGANIZATOR 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
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