
Termeni și Condiții Complete: 
 
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

Această Promoție se desfasiara si  este valabilă doar pentru rezidenții legali din Romania, 
pentru persoanele în vârstă de 18 ani sau mai mult, excluzându-i pe aceia care sunt legați din punct de 
vedere profesional de această Promoție. 

 
Organizatorul Campaniei “Huawei Valentine ‘s Day campaign”  (denumita în continuare “Campania” sau 

“Promotia”) este Societatea Partnership SRL, cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Str. Logofat Luca Stroici, 

Nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6719/1999, cod unic de inregistrare RO11997734, 

denumita in cele ce urmeaza "Organizator", in numele  si pentru Societatea Huawei Technologies  S.R.L cu 

sediul în Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 16. 

 

Participanţii la aceasta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial 

prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil 

oricărui solicitant în mod gratuit pe  https://www.facebook.com/HuaweiRomania/  pe toata perioada 

Campaniei Promotionale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, 

urmand ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor 

modificări pe https://www.facebook.com/HuaweiRomania/. 

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, atata timp cat acestea sunt afisate pe 
https://www.facebook.com/HuaweiRomania 
Nu este necesară nicio cumpărare, însă se solicită deschiderea unui cont de Facebook valid și acces la 
Internet. 

 
Perioada promoției: Se aplică de la ora 9:00 (ora locală) pe 29 Ianuarie  2018 și se încheie la ora 23:00 (ora 
locală) pe 24 Februarie 2018. 

 
Pentru a vă înregistra: 

Conectați-vă la contul dumneavoastră de Facebook (sau creați unul gratuit), accesați pagina de 
Facebook locală aparținând Huawei și introduceți aplicația Facebook prin 
https://poststickersapps.com/newapp/pub/Huawei_RO. După ce face clic pe link-ul Promoției, 
utilizatorul va introduce Promoția într-o filă nouă. Fiecare participant trebuie să adauge imaginea și 
textul care răspunde la #AddictedToYou. 

 
Mai multe detalii de înregistrare: 

Participanții trebuie să prezinte doar imaginile care le aparțin; 
Participanții nu trebuie să încarce imagini care au fost publicate anterior sau care au câștigat un premiu 
prin intermediul unei promoții derulate de Promotor sau de orice altă entitate; și 
Participanții trebuie să încarce numai imagini care nu încalcă și nu aduc atingere drepturilor unor terțe 
părți, drepturile de publicitate sau de confidențialitate sau orice alte drepturi de proprietate 
intelectuală. 

 
Prin participarea la această Promoție, participanții își dau permisiunea ca înscrierile lor să fie folosite de 
Promotor fără compensații suplimentare, în plus față de acordarea premiului, până la un an în scopul 
promoției. Dreptul de autor va rămâne la participant. Cu toate acestea, prin participarea la această 
Promoție, participantul este de acord ca Promotorul să publice aceste înscrieri pe pagina sa de Internet și 

https://www.facebook.com/HuaweiRomania


posibila utilizare ulterioară pe pagina sa de Internet, pe Facebook, Twitter, Instagram sau alte platforme 
media sociale. De asemenea, aceștia sunt de acord cu alte posibile utilizări în scop promoțional în 
mijloacele mass-media, la alegerea Promotorului, fără nicio plată suplimentară, în plus față de acordarea 
premiului, timp de până la un an, dar cu un credit corespunzător acordat participantului inițial. 

 
Prin adăugarea informațiilor dumneavoastră și prin crearea unui cont Facebook, sunteți de acord cu 
termenii de utilizare și cu notificările privind confidențialitatea aparținând Facebook. Dacă nu sunteți de 
acord cu acești termeni de utilizare și notificări privind confidențialitatea, puteți să nu creați un cont 
Facebook sau să nu participați la această Promoție. 

 
Toate înscrierile trebuie primite până la sfârșitul Perioadei de Promoție pentru a fi valabile și nu se acceptă 
răspunderea pentru înscrierile ilegale, incomplete sau făcute cu întârziere. 
Înscrieri nelimitate per persoană prin intermediul Facebook-ului pe perioada Promoției. 
Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici 

membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 

 
Premiul: 1 Telefon Huawei MATE PRO 

 
Detalii și Condiții suplimentare despre premiu: 
Premiul cuprinde: 
prețul eventual 
modelul eventual 
alte detalii 

 
 

Premiul nu este transferabil, nu poate fi schimbat și nu are alternative în numerar sau de altă natură, în 
totalitate sau parțial. 

 
Promotorul își rezervă dreptul de a oferi un premiu alternativ, de valoare egală sau mai mare, în cazul în 
care Premiul anunțat devine indisponibil din motive independente de controlul său. 

 
Promotorul nu poate fi considerat răspunzător pentru alte produse sau servicii ale terților. 

 
Alegerea câștigătorului: Toate intrările valide (supuse moderării) vor fi examinate de judecători 
independenți (a)…….. b)……… c)………….)  în termen de 10 zile lucrătoare la finalul perioadei Promoției și 
după următoarele criterii: 

 
Calitatea fotografiei; 
Creativitatea fotografiei; și 
Să fie compatibil ideii #AddictedToYou 

 
 

Notificarea câștigătorului: Câștigătorul va fi contactat cu privire la câștig în termen de 10 zile lucrătoare de 
la judecare și i se va cere să răspundă pentru a confirma eligibilitatea, plus acceptarea premiului în termen 
de 14 zile de la contactul inițial. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la comunicări în termen de 14 zile 
de la contactul inițial, Promotorul își rezervă dreptul de a-l descalifica pe acest câștigător și să aloce premiul 
unui participant alternativ ales în același mod. 

 



Castigatorii au obligatia de a semna actul de predare - primire a premiului (proces verbal). 
 

Moderare: Promotorul va respinge înscrierile care, în opinia sa rezonabilă: au conținut ofensiv sau care ar 
putea reflecta în mod negativ numele, reputația sau bunăvoința Promotorului sau a oricărui alt partener 
comercial; defăimează, denaturează sau insultă alte persoane sau companii, incluzându-l, dar fără a se 
limita la Promotor (inclusiv partenerii săi); sau promovează o eventuală agendă politică. 

 
Promotorul va utiliza doar detaliile personale furnizate pentru administrarea promoției și nu pentru un alt 
scop, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră. Faceți clic pentru a vedea politica 
noastră privind confidențialitatea aici: https://poststickersapps.com/newapp/pub/Huawei_RO. 

 
Înscrierile în volum mare făcute de comercianți, grupuri de consumatori sau terțe părți nu vor fi acceptate. 
Înscrierile incomplete, înscrierile făcute de sau prin intermediului terțelor părți sau sindicatelor, înscrierile 
depuse prin macro-comenzi sau prin alte mijloace automate, și înscrierile care nu îndeplinesc cerințele 
acestor termeni și condiții în totalitate vor fi descalificate și nu vor fi luate în calcul. Dacă devine evident 
faptul că un participant folosește un calculator pentru a se sustrage de la această condiție prin intermediul, 
spre exemplu, utilizării "scriptului", "forței brute", mascându-și identitatea manipulând adresele de IP, 
folosind alte identități decât cele care îi aparțin sau alte mijloace automate pentru a mări înscrierile 
participantului la Promoție într-un mod care nu corespunde spiritului Promoției, înscrierile acelui 
participant vor fi descalificate, iar orice premiu acordat va fi anulat. 

 
Această Promoție nu este în niciun caz sponsorizată, aprobată sau administrată de Facebook sau asociată 
cu Facebook. Înțelegeți faptul că vă furnizați informațiile Promotorului și nu Facebook-ului, și că Facebook 
nu are nicio responsabilitate pentru eventuale elemente ale acestei Promoții. 

 
Promotorul nu poate accepta nicio responsabilitate pentru eventualele daune, pierderi sau prejudicii 
suferite de orice participant la această Promoție sau ca rezultat al acceptării sau participării la un premiu. 
Nimic nu exclude răspunderea Promotorului în caz de deces sau vătămare personală ca rezultat al 
neglijenței. 

 
Promotorul sau agențiile acestuia nu vor fi responsabile pentru neincluderea înregistrărilor ca rezultat al 
unor defecțiuni tehnice sau de alt tip, incluzând acele defecțiuni care se află sub controlul Promotorului sau 
a agențiilor sale. Dovada depunerii înscrierii nu reprezintă dovada primirii acesteia. Promotorul nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru erorile de sistem sau pentru alte probleme care pot avea ca rezultat 
distrugerea înscrierilor pierdute, întârziate sau care nu au fost primite sau notificările câștigătoare. 

 
Câștigătorului i se va cere să participe la publicități rezonabile care rezultă din Promoție. 

 
Dacă sunteți câștigătorul Promoției, sunteți de acord ca Promotorul să vă folosească numele și orașul sau 
districtul de reședință pentru a anunța câștigătorul acestei competiții și pentru orice alte scopuri 
promoționale rezonabile și asociate. 

 
Prin intrarea în Promoție, participanții confirmă că au citit și că sunt de acord să respecte acești termeni și 
condiții. 

 
Dacă, indiferent de motiv, Promoția nu poate derula așa cum a fost planificat din motive care includ, dar 
care nu se limitează la falsificare, intervenție neautorizată, fraudă, defecțiuni tehnice sau orice alte cauze 
dincolo de controlul Promotorului care corup sau care afectează administrarea, siguranța, corectitudinea, 
integritatea sau buna desfășurare a acestei promoții, Promotorul își rezervă dreptul (supus unor eventuale 
instrucțiuni scrise date conform legii aplicabile) de a descalifica orice persoană care falsifică procesul de 
înscriere și de a rezilia, modifica sau suspenda Promoția. 

 



În cazul în care apare o acțiune, omitere, eveniment sau circumstanță dincolo de controlul rezonabil al 
Promotorului și care îl împiedică pe acesta să respecte acești termeni și condiții, Promotorul nu va fi 
răspunzător pentru eventualele neîndepliniri sau întârzieri în îndeplinirea obligațiilor sale. 

 
Numele câștigătorului va fi disponibil prin trimiterea unui plic auto-adresat Huawei și va fi disponibil după 
data de 28 februarie, timp de 4 săptămâni. 

 
Decizia Promotorului este obligatorie în toate chestiunile legate de această promoție și nu se aplică nicio 
corespondență. 

 
În cazul apariției unei discrepanțe între acești Termeni și Condiții și detaliile din orice material promoțional, 
detaliile acestor Termeni și Condiții vor avea prioritate. 

 
Termenii și Condițiile acestei Promoții trebui interpretate și aplicate pe baza legislației locale. 

 
Promotor:  Huawei, adresa locală 

 

Societatea Partnership SRL, in calitate de Organizator,  prelucreaza datele cu caracter personal ale 

Participantilor  la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu 

caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal in baza notificarii nr. 11178. 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 

consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul 

expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea 

validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. 

Societatea  Partnership SRL, in calitate de Organizator garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter 

personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia 

dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie,  

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  si dreptul de a se adresa justitiei in conformitate cu 

dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si 

normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite 

Organizatorului la adresa PARTNERSHIP SRL, cu sediul social în Bucuresti, Sector 2, Str. Logofat Luca Stroici, 

Nr. 2, in atentia Cristiana Apostu, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

Participantii  au dreptul de a obtine de la Organizator in mod gratuit, la cerere, urmatoarele: rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date 

anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 

677/2001. Cererea va fi întocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si 

semnata. 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia 

partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a  cazurilor in care Organizatorul trebuie sa 

respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 



independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 

obligatiile asumate prin Regulament. 

Daca o situatie de forta majora 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 Cod civil. 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta 

acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 


