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"SUPER POTRIVEALA" - REGULAMENT OFICIAL 

 

Sectiunea 1.  ORGANIZATORUL  

 

Organizatorul concursului TV „ SUPER POTRIVEALA” (denumit in continuare „Organizatorul”)  

radiodifuzat de postul TV Kanal D este societatea DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu 

sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, ROMEXPO, Intrarea D, Pavilionul T, sector 1, Bucuresti, cod 

postal 011465, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, CUI 18684823, 

legal reprezentata de dl. Haluk Ziya Kurcer, Administrator Executiv si de dl. Ugur Yesil, 

Director General. 

"SUPER POTRIVEALA" ("Emisiunea" sau „Concursul TV”) e o emisiune-concurs cu premii in 

bani 

 

 

Sectiunea 2.  REGULAMENTUL 

 

Regulamentul Oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) este public pe toata durata 

desfasurarii Emisiunii si poate fi consultat gratuit online de catre toti cei interesati prin 

accesarea site-ului internet www. kanald.ro.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derularii Concursului 

TV prezentul Regulament, anuntand publicul prin intermediul site-ului Internet www.kanald.ro.  

 

 

Sectiunea 3.  DURATA  

 

Concursul TV  incepe la data de 02.09.2017 si se termina la data radiodifuzarii ultimei editii a 

emisiunii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica durata Concursului TV. Orice modificare a 

duratei Concursului TV se va face cu respectarea principiului de informare a publicului enuntat 

la Sectiunea 2 a prezentului Regulament. 

 

 

 

 

Sectiunea 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE. LIMITARI. 

   SELECTIONAREA CONCURENTILOR.  

 

Concursul se adreseaza tuturor persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul sau 

resedinta legal stabilite in Romania. Dovada varstei se va face cu un act de identitate.  

Fiecare Concurent se va prezenta personal. Dreptul de a participa la Concursul TV nu poate fi 

modificat sau transferat unei alte persoane. 

Fiecare joc ("Jocul") e jucat de doi (2) concurenti (individual, "Concurent" si colectiv 

"Concurenti") si de un panel alcatuit din sase (6) celebritati ("Panelistii"). Concurentii incearca 

sa obtina cel mai mare numar de puncte dand raspunsuri la fel cu ale Panelistilor, pentru a juca 

jocul final „Super Potriveala” ("Match Game") si a castiga un premiu cash ("Premiul"), dupa 

cum se stipuleaza mai jos.  
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Organizatorul este singurul in masura sa stabileasca continutul Concursului, scenariile, 

Organizatorul avand dreptul sa modifice oricand, dupa cum considera de cuviinta, continutul 

acestora si/sau al Regulamentului Oficial. 

Participand, fiecare Concurent e de acord ca toate deciziile referitoare la Emisiune, inclusiv, 

dar fara limitare la selectionarea Concurentilor si/sau a Panelistilor, eliminari, reguli, 

corectitudinea raspunsurilor, producerea Emisiunii, desfasurarea Jocului, penalizarile si 

hotarari de descalificare, si acordarea Premiilor sunt la latitudinea exclusiva a Organizatorului, 

sunt definitive si nu pot fi contestate. 

Nu pot participa la Concursul TV angajatii Organizatorului si/sau ai Partenerilor, precum si 

rudele si/sau afinii acestora pana la gradul IV, inclusiv.  

 

Concurentii inteleg si sunt de acord ca Organizatorul are latitudinea exclusiva de a determina 

eligibilitatea Concurentului, si ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba in orice 

moment oricare dintre criteriile de eligibilitate a Concurentului. 

 

Concurentii nu vor concura in Emisiune impotriva oricarei persoane sau nu vor aparea in 

Emisiune cu oricare persoana (inclusiv, dar fara limitare la, Prezentatorul si Panelistii) care 

este o cunostinta, un prieten sau o ruda, decat daca Organizatorul a fost instiintat de aceasta 

relatie inainte de aparitia acestei persoane in Emisiune si Organizatorul a facut o analiza a 

eligibilitatii acestor persoane. In cazul in care Concurentul nu stie ca el sau ea e programat/a 

sa concureze in Emisiune impotriva oricarei persoane sau sa apara in Emisiune cu oricare 

persoana (inclusiv, dar fara limitare la, Prezentatorul si Panelistii) care ii este cunostinta, 

prieten sau ruda, inainte de aparitia persoanei in studio pentru a concura, Concurentul e de 

acord sa instiinteze imediat Organizatorul. In plus, Concurentii trebuie sa informeze imediat 

personalul de productie si/sau Organizatorul, daca oricare Concurent cunoaste oricare 

membru al personalului de productie si/sau angajati ai Organizatorului. 

 

Selectionarea Concurentilor se va face de catre Organizator numai pe baza judecatii si 

aprecierii sale exclusive. Deciziile Organizatorului privind selectia Concurentilor pentru 

Emisiune sunt definitive, au caracter obligatoriu si nu pot fi contestate. Organizatorul nu este 

obligat sa asigure aparitia oricarui Concurent in Emisiune si Organizatorul  va avea dreptul, in 

orice moment si la discretia sa exclusiva, sa scoata sau sa inlocuiasca orice Concurent din 

Emisiune, pentru orice motiv. Chiar daca un Concurent participa la Emisiune, Organizatorul 

nu este obligat sa foloseasca, sa expuna sau sa exploateze Emisiunea, participarea 

Concurentului la aceasta sau oricare parte din aceasta. 

 

Organizatorul poate, de asemenea, alege Concurenti de rezerva pentru Emisiune. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui un Concurent cu oricare Concurent de rezerva, 

de a alege Concurenti de rezerva suplimentari si de a hotari in oricare alt mod care Concurenti 

vor fi alesi pentru Emisiune. Toate regulile si cerintele stipulate in acest Regulament Oficial 

si/sau aplicabile Concurentilor li se vor aplica si oricaror Concurenti de rezerva. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili Panelistii la oricare episod al Emisiunii. 

 

Sectiunea 5.  CONCURSUL TV. DESFASURAREA JOCULUI: 
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Jocul e jucat de doi (2) Concurenti asistati de Panelisti. Cei doi (2) Concurenti care participa la 

Joc vor fi numiti "Jucatorul 1" si "Jucatorul 2". Jocul consta din Runda Unu (partea intai si 

partea a doua), urmata de un joc final care este impartit in doua parti: „Marea Potriveala” si 

"Super Potriveala", care este jucat de un (1) Concurent, acela care adunat cele mai multe 

puncte la finalul Rundei Unu.  

 

O potrivire survine cand un Concurent si un Panelist dau acelasi raspuns/un raspuns 

substantial similar la aceeasi intrebare sau cerere. Pe tot parcursul Jocului si in toate rundele, 

faptul daca un anume raspuns constituie potrivire e determinat de Organizator, la discretia sa 

exclusiva, si toate hotararile legate de potrivire sunt definitive, cu forta obligatorie, si nu pot fi 

contestate. 

 

Ordinea Jucatorilor e hotarata prin dare cu banul inainte de inceperea Jocului; Concurentul 

care castiga la darea cu banul va juca primul si va fi Jucatorul 1. 

 

Fiecare Concurent poate aduna pana la sase (6) puncte cumulate in Runda Unu partea intai 

si partea a doua combinate. 

 

A. Runda Unu: - parta intai: 

 

1. In aceasta runda, Concurentii joaca doar pentru puncte. 

 

2. Pentru a incepe Jocul, Jucatorului 1 (care a castigat la darea cu banul) i se ofera optiunea 

de a alege dintre doua (2) intrebari, numite "Intrebarea A" si "Intrebarea B". 

 

3. Dupa ce intrebarea e aleasa de Jucatorul 1, prezentatorul ("Prezentatorul") le citeste 

intrebarea Panelistilor. Intrebarea contine un spatiu gol de completat sau o cerere. Fiecare 

Panelist va completa individual spatiul gol, scriindu-si propriul raspuns pe un card. Panelistii 

pot folosi orice numar de cuvinte pentru a completa spatiul gol. Fiecare Panelist va avea un 

interval rezonabil de timp in care sa dea raspunsul, cu un minimum de zece (10) secunde. In 

timp ce Panelistii isi scriu raspunsurile, Concurentul se va gandi la raspunsul sau. Panelistii se 

pot uita la raspunsul altui Panelist si-l pot copia, atata timp cat un raspuns nu le este dezvaluit 

Concurentilor. Daca oricare raspuns e dezvaluit in mod accidental inainte ca un Concurent sa 

dea raspunsul sau, se va renunta la acea intrebare si se va pune o alta intrebare. 

 

4. Cand un Panelist a terminat de scris raspunsul sau, ridica o mână, lucru care face sa i se 

lumineze cu alb placuta cu numele sau. 

 

5. Dupa ce fiecare Panelist a scris un raspuns, Prezentatorul ii va cere verbal Jucatorului 1 sa 

dea raspunsul sau. Concurentul trebuie sa dea raspunsul sau la cererea Prezentatorului. 

 

6. Dupa ce Jucatorul 1 isi spune raspunsul, Prezentatorul se intoarce la Panel si-i cere fiecarui 

Panelist sa-si dezvaluie raspunsul, intr-o ordine hotarata de Organizator, la discretia sa 

exclusiva. 
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7. Daca raspunsul Jucatorului 1 se potriveste cu raspunsul dat de un Panelist, Jucatorul 1 

primeste un punct si placuta cu numele acelui Panelist ramane luminata cu verde. 

 

8. Daca raspunsul Jucatorului 1 NU se potriveste cu raspunsul dat de un Panelist, nu se 

acorda niciun punct si placuta cu numele Panelistului ramane luminata cu rosu. 

 

9. Dupa ce toti Panelistii si-au dezvaluit raspunsurile, Prezentatorul citeste a doua intrebare, 

cea ramasa, pentru Jucatorul 2. 

 

10. Procesul de mai sus al Jocului se repeta pentru Jucatorul 2. 

 

11. La sfarsitul Rundei Unu  - partea intai, Prezentatorul va anunta scorul. 

 

Runda Unu – partea a doua 

 

1. In aceasta partea a doua, Concurentii joaca doar pentru puncte. 

 

2. Daca un Concurent a obtinut o potrivire (Match) cu oricare Panelist in Runda Unu - partea 

intai, fiecare asemenea Panelist nu va juca la intrebarea pusa acelui Concurent si vor juca 

Panelistii ramasi. Exemplu: Jucatorul 1 obtine o potrivire (Match) cu trei din cei sase Panelisti 

in Runda Unu –partea intai (Panelistii A, B si C). Astfel, in Runda Unu - partea a doua, 

Panelistii A, B si C nu vor participa la intrebarea pusa Jucatorului 1, si doar cei trei Panelisti 

ramasi vor juca la intrebarea Jucatorului 1 din Runda Unu, partea a doua. 

 

3. Asadar, numarul maxim de puncte pe care il poate avea fiecare Concurent la finalul Rundei 

Unu si al Rundei Doi este 6 (acelasi cu numarul de Panelisti). 

 

4. In aceasta parte a doua, Concurentului CARE CONDUCE la puncte dupa Runda Unu – 

partea intai i se da optiunea de a alege dintre doua (2) intrebari noi, numite "Intrebarea A" si 

"Intrebarea B". Daca Concurentii sunt la egalitate dupa partea intai, Jucatorul 2 va alege 

dintre cele doua (2) intrebari. 

 

5. Procesul derularii Jocului e repetat ca in Runda Unu-partea intai, numai ca, asa cum s-a 

stipulat mai sus, doar Panelistii care NU au avut o potrivire (Match) cu un anume Concurent 

vor participa la intrebarea acelui Concurent in Runda Unu – partea a doua. 

 

6. Jucatorul care are cele mai multe puncte la finalul Rundei Unu- partea intai si partea a doua 

va juca, in continuare, jocul final, Marea Potriveala. 

 

C. Departajarea: 

 

Daca, dupa terminarea Rundei Unu (partea intai si partea a doua), Concurentii au acelasi 

numar de puncte, se joaca o Runda de Departajare, pentru a se hotari care Concurent 

avanseaza la runda superioara, dupa cum urmeaza: 
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Toate scorurile anterioare se aduc la zero. Jucatorul 1 alege una dintre doua (2) intrebari ("A" 

sau "B") si incearca sa obtina o potrivire (Match) cu toti cei sase (6) Panelisti. Apoi, Jucatorul 

2 incearca sa obtina o potrivire (Match) cu toti cei sase (6) Panelisti la intrebarea a doua, care 

a ramas. 

 

Concurentul care obtine mai multe potriviri (Match) la sfarsitul Rundei de Departajare, 

avanseaza la jocul final. 

 

Daca ambii Concurenti obtin acelasi numar de potriviri (Match) la finalul Rundei de 

Departajare, se va juca o a doua Runda de Departajare si se va repeta aceeasi procedura 

pana cand un Concurent obtine mai multe potriviri/puncte si avanseaza la jocul final. 

 

D. Jocul Final 

 

Concurentul care a avansat joaca un joc final care este impartit in doua parti. 

 

PARTEA 1:  Potrivirea Cu Publicul (Marea Potriveala) 

 

O intrebare pre-selectata la intamplare i se va pune Concurentului. Concurentul va alege trei 

(3) Panelisti din Panel, care ii vor putea sugera fiecare Concurentului un raspuns la intrebare. 

 

Exemplu: DINTRE____________ 

 

Concurentul, la discretia sa exclusiva, poate alege unul dintre raspunsurile celor trei Panelisti 

sau poate oferi propriul sau raspuns, incercand sa obtina o potrivire (Match) cu oricare dintre 

primele trei (3) raspunsuri date de un public care a fost intrebat inainte de inceperea Jocului 

("Intervievarea Publicului"). La cererea Prezentatorului, Concurentul trebuie sa dea 

raspunsul sau. Rezultatele Intervievarii Publicului sunt ascunse pe un panou si sunt 

dezvaluite cate unul, pe rand, incepand cu raspunsul care a avut cel de-al treilea cel mai mare 

numar de alegeri. 

 

Concurentul va castiga 5 000 de lei brut daca raspunsul sau se potriveste (Match) cu 

raspunsul cel mai frecvent dat in cadrul Interviervarii Publicului. Concurentul va castiga   3 000 

de lei brut daca raspunsul sau se potriveste cu al doilea cel mai frecvent raspuns dat in cadrul 

Interviervarii Publicului. Concurentul va castiga 2 000 de lei brut daca raspunsul sau se 

potriveste cu al treilea cel mai frecvent raspuns dat in cadrul Interviervarii Publicului. 

Daca Concurentul nu obtine o potrivire cu oricare dintre primele trei (3) raspunsuri obtinute din 

public, el/ea va primi un premiu de consolare: de 1.000 lei  brut si va continua jocul cu runda 

Super Potriveala. 

 

PARTEA 2:  Super Potriveala 

 

Dupa ce se joaca Marea Potriveala cu Publicul, Concurentul alege un (1) Panelist cu care sa 

joace "Super Potriveala". Dupa ce Concurentul isi alege Panelistul, Concurentul se va 

intoarce astfel incat sa fie cu spatele la Panelist. 
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Prezentatorul citeste cu voce tare o intrebare. 

 

EXEMPLU: ALB_________ 

 

Panelistul va avea la dispozitie un interval rezonabil de timp (un minimum de cinci (5) secunde) 

ca sa-si scrie raspunsul. In timp ce Panelistul isi scrie raspunsul, Concurentul se va gandi la 

propriul sau raspuns. Dupa ce Panelistul a terminat de scris raspunsul sau si si-a pus cardul in 

fanta respectiva, Concurentul va da raspunsul sau. Daca cele doua raspunsuri se potrivesc, 

Concurentul castiga de cinci (5) ori suma castigata in Potrivirea cu Publicul . De exemplu: 

daca Concurentul a castigat 5 000 de lei brut in Marea Potriveala, va castiga de cinci ori 

aceasta suma (25 000 de lei brut) la Super Potriveala. Premiul in bani nu se cumuleaza si nu 

se adauga la suma castigata in Potrivirea cu Publicul. 

Daca Concurentul nu obtine o potrivire cu Panelistul, tot i se acorda suma de baza castigata in 

Marea Potriveala. 

 

 

 

 

E. REGULI GENERALE 

 

Concurentii trebuie sa joace cinstit, corect si sa continue sa joace pe tot parcursul Jocului. 

Daca un Concurent contesta o decizie sau oricare aspect al derularii care ar putea afecta 

rezultatul Jocului, el/ea trebuie sa faca acest lucru pana la sfarsitul rundei respective, dar 

inainte de runda urmatoare, informand Organizatorul de aceasta contestatie. Singura 

exceptie admisa este daca in timpul Jocului survine o problema tehnica care afecteaza 

capacitatea unui Concurent sau a mai multor Concurenti de a citi sau accesa corect 

informatiile aferente derularii jocului; in acest caz, Concurentii trebuie sa-l informeze imediat 

pe Prezentator de defectiune, iar situatia va fi remediata, daca este posibil, intr-un mod stabilit 

de catre Organizator, la latitudinea sa exclusiva. Concurentii care nu instiinteaza personalul 

de productie si/sau Organizatorul  si continua sa joace fac acest lucru pe riscul lor si renunta 

la oportunitatea luarii unor masuri de remediere. 

In cazul oricarei reclamatii care n-a fost adusa prompt in atentia Organizatorului se va 

considera ca s-a renuntat la ea. Organizatorul va investiga aceste reclamatii sau contestatii, 

dupa cum va considera potrivit. 

 

Orice comunicare cu un alt Concurent, Panelist si/sau Prezentator si/sau personal al emisiunii 

in incercarea de a stabili o conspiratie sau intelegere secreta este strict interzisa. Concurentii 

trebuie sa instiinteze imediat personalul de productie, Organizatorul si/sau reprezentantii 

postului de televiziune daca oricare Concurent incearca sa initieze o asemenea comunicare 

cu ei inainte, in timpul sau dupa o filmare. 

 

Concurenti nu pot imparti, nu pot stabili un acord sau promite ca impart orice Premiu sau 

oricare parte din oricare Premiu cu oricare alt Concurent sau oricare Panelist. 

 

Concurentul intelege ca succesul sau esecul sau in Emisiune poate fi afectat de actiunile 

si/sau sfatul Prezentatorului, Panelistilor si/sau altor Concurenti rivali, si ca suma oricaror 
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castiguri pe care le poate primi poate fi si ea afectata de actiunile sau sfaturile Organizatorului 

si angajatilor sai, ale Prezentatorului, Panelistilor si/sau altor Concurenti rivali, ale 

sustinatorilor acestora si/sau membrilor publicului. Concurentul e liber sa accepte sau sa 

respinga orice astfel de sfat, iar Concurentul e singurul raspunzator pentru oricare si toate 

deciziile pe care le ia pe parcursul Jocului, indiferent daca aceste decizii urmeaza sau nu 

orice sfat ar putea primi si indiferent daca aceste decizii afecteaza sau nu rezultatul Jocului. 

 

Toate deciziile privitoare la Emisiune, inclusiv dar nu limitandu-se la eliminari, la acest 

Regulament Oficial, la producerea Emisiunii, Concurenti, Concurenti de rezerva, la obtinerea 

oficiala si definitiva a materialelor pentru joc, la corectitudinea raspunsurilor, la potrivirea a 

doua raspunsuri, la derularea Jocului, penalizari si hotarari legate de descalificare, la 

atribuirea Premiilor sunt la latitudinea si discretia exclusiva a Organizatorului, si sunt definitive 

si cu caracter obligatoriu pentru toti Concurentii, agentii lor, reprezentantii, succesorii legali si 

cesionari si nu pot fi contestate. 

 

F. CLAUZE SPECIALE: 

 

Daca in timpul filmarii Emisiunii survine o dificultate tehnica, defectiune mecanica, eroare 

umana sau oricare alta posibila neregularitate care afecteaza Jocul, Organizatorul va 

examina situatia de la caz la caz si va lua masurile cuvenite pentru pastrarea corectitudinii 

derularii jocului si a integritatii Emisiunii, iar oricare astfel de decizie va fi definitiva, cu caracter 

obligatoriu si nu poate fi contestata. Daca Organizatorul, la latitudinea sa exclusiva, hotaraste 

ca o asemenea dificultate tehnica, defectiune mecanica sau eroare umana a afectat 

derularea jocului, Organizatorul poate lua orice masura reparatoare pe care, la latitudinea sa 

exclusiva, o considera necesara si/sau adecvata. De exemplu, si fara limitare la acest caz, 

daca Organizatorul considera necesar, Jocului i se poate face o "copie de siguranta" si poate 

fi reluat ori de la inceput, ori din punctul in care ar trebui facuta o corectie, sau Organizatorul 

poate hotari ca nu trebuie intreprinsa nicio actiune. Scorurile sau pozitiile pot fi ajustate pentru 

a reflecta orice schimbare. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul, la latitudinea sa exclusiva, de a modifica, anula, amana, 

intarzia, suspenda si/sau incheia Emisiunea in intregime sau partial, in cazul in care 

Emisiunea nu se poate desfasura dupa cum s-a planificat sau intentionat prin acest 

Regulament Oficial, pentru oricare cauze tehnice sau cu alt caracter invalidant sau alte cauze 

care, la latitudinea exclusiva a Organizatorului, afecteaza, denatureaza sau intrerup 

administrarea, corectitudinea, securitatea sau integritatea sau desfasurarea corecta a 

Emisiunii. Intr-un astfel de caz, Organizatorul poate, la latitudinea sa exclusiva, sa: (a) amane 

si/sau reprogrameze si/sau modifice Emisiunea, sau (b) sa anuleze Emisiunea in intregimea 

sa. 

 

Sectiunea 6.  PREMII  

 

Premiile brute ale Concursului Tv sunt acordate de catre Organizator.  

Refuzul Concurentilor castigatori de a primi premiile castigate conduce in mod automat la 

pierderea lor. Acest fapt va fi consemnat de catre reprezentantul desemnat al Organizatorului. 

In niciun caz premiul refuzat nu va fi inlocuit de un alt premiu sau de valoarea sa in bani. 
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In fapt, Concurentii castigatori isi vor primi premiile castigate in decursul a unasutadouazeci 

(120) de zile calendaristice de la difuzarea pe postul TV a episodului in care apar, sau, in cazul 

nedifuzarii episodului, in decursul a douasutepatruzeci (240) de zile calendaristice de la 

inregistrarea episodului, cu conditia ca fiecare Castigator sa fie si sa ramana in concordanta cu 

acest Regulament Oficial, si dupa deducerea impozitelor legal datorate conform prevederilor 

prezentului Regulament. 

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Concursul tv presupune 

acordul explicit dat de catre Concurentii castigatori ca numele, localitatea in care domiciliaza 

sau isi au resedinta si fotografiaacestora, sau imagini cu ei si/sau familiile lor sa poata fi folosite 

in orice materiale publicitare si/sau promotionale de catre Organizator, fara nici un fel de plata 

aferenta. 

Un Concurent poate castiga pana la 25 000 (douazecisicincidemii) de lei brut, premiu in bani. 

 

Sectiunea 7. TAXE SI IMPOZITE  

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru 

veniturile obtinute de catre castigatorii premiilor,  in conformitate cu dispozitiile legale in 

vigoare privind impozitul pe venit. 

Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile 

pentru care are obligatia sa retina la sursa impozitul. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli 

ce deriva din castigarea premiului cad in sarcina exclusiva a Concurentilor castigatori. 

Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau 

a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv in sarcina 

Concurentilor castigatori. 

 

 

Sectiunea 8.  DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului TV  prelucreaza datele personale in 

conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

 

Prin participarea la Concursul TV , participantii isi dau in mod explicit acordul ca numele, 

adresa, codul numeric personal, numarul de telefon si celelalte date comunicate prin 

completarea formularelor/proceselor-verbale, Conventiei de participare  si a oricaror alte 

documente sa fie procesate si arhivate intr-o baza de date. De asemenea, acestia isi dau 

acordul ca parte din aceste date sa poata fi folosite in alte actiuni promotionale viitoare ale 

Organizatorului. 

Participarea la Concursul TV  presupune ca numele, localitatea in care domiciliaza sau isi au 

resedinta, informatii cu caracter familial sau profesional legate de participanti sa poata fi facute 

publice in timpul episoadelor Concursului tv sau al unor activitati de promovare a Concursului 

TV, participantii dandu-si in mod neechivoc acordul in acest sens prin aderarea fara rezerve la 

prevederile prezentului Regulament. 

 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. 

Participantii, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: 

dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra 
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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). Persoanele vizate 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. Persoanele vizate 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, persoana vizata va 

transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL 

S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Pavilion T, Poarta D, sectorul 1, Cod 

Postal: 011465, Romania. 

 

 

*  

* * 

  

DISPOZITII CONCURENTII: 

 

Toti Concurentii sunt de acord cu urmatoarele: Toata publicitatea referitoare la Emisiune este 

sub controlul exclusiv al Organizatorului. Niciun Concurent nu are voie sa faca reclama sau sa 

promoveze aparitia sa in Emisiune sau sa autorizeze alte persoane sa faca acest lucru, sau 

sa primeasca sau sa genereze orice avantaj financiar din aparitia sa in Emisiune. In plus, 

fiecarui concurent i se interzice sa foloseasca sau sa dezvaluie oricarui tert orice informatie 

confidentiala sau sa divulge secrete comerciale obtinute sau aflate ca rezultat al participarii 

sale la Emisiune, inclusiv, dar fara limitare la, oricare informatie referitoare la Emisiune, 

Concurenti, la evenimentele continute de Emisiune sau la rezultatul Emisiunii. Fara a limita 

cele de mai sus in niciun fel, fiecare Concurent e de acord ca el/ea nu va pregati sau nu va 

ajuta la pregatirea oricarei opere scrise, audio si/sau vizuale care descrie, priveste sau e in 

orice mod legata de aparitia lui/ei in Emisiune si nici nu va autoriza terti sa faca acest lucru. 

Fiecare Concurent e de acord sa se consulte cu Organizatorul cu privire la orice fel de 

publicitate (inclusiv, dar nu limitandu-se la, televiziune, radio si interviuri in presa scrisa si 

orice promovare in social media) legata de implicarea sa sau participarea sa la Emisiune, si 

ca nu va consimti la nicio publicitate fara acordul prealabil scris al Organizatorului. Fiecare 

Concurent mai este de acord si ca el/ea  - in orice comunicare publica de orice fel, inclusiv, 

dar nu numai, comunicari cu presa sau alte media si comunicari cu orice site de social media 

- nu va critica, ridiculiza sau nu va face nicio declaratie peiorativa sau denigratoare la adresa 

Emisiunii, Prezentatorului, Organizatorului, postului TV, managementului postului TV sau a 

oricaror actuali sau fosti angajati sau entitati-mama, afiliate sau filiale. Fiecare Concurent 

admite ca o incalcare din partea sa a prevederilor acestui paragraf ar provoca Organizatorului 

si/sau televiziunii daune si prejudicii ireparabile care nu pot fi compensate in mod rezonabil 

sau adecvat in cadrul unei actiuni juridice, si, deci, fiecare Concurent e de acord in mod 

expres ca Organizatorul va avea dreptul la masuri reparatorii si la alte masuri echitabile 

pentru a preveni si/sau remedia orice incalcare sau amenintare cu incalcarea a prevederilor 

acestui paragraf de catre orice Concurent. 
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Fara limitarea oricaror termeni stipulati in acest Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a descalifica oricare jucator care se comporta in mod incorect sau perturbator si/sau cu 

intentia de a agasa, acuza, ameninta sau hartui orice alta persoana sau care incalca 

prevederile acestui Regulament Oficial. Orice Concurent care ofera informatii incomplete sau 

incorecte care afecteaza participarea sa la Emisiune va fi descalificat la latitudinea exclusiva 

a Organizatorului. 

 

Orice persoana care incearca sa fraudeze sau sa afecteze negativ in orice mod Emisiunea 

sau oricare aspect al acesteia va fi descalificata si poate fi supusa procedurilor civile si penale 

si poate fi de asemenea data in judecata, suferind toate rigorile legii. Daca se considera ca un 

Concurent incalca prevederile acestui Regulament Oficial, acel Concurent poate fi 

descalificat la latitudinea exclusiva a Organizatorul. Daca e descalificat, Concurentul va 

renunta la orice drept de a participa la Emisiune sau de a castiga orice premiu. Daca un 

Concurent are o intrebare sau ingrijorare referitoare la oricare aspect al Emisiunii, 

Concurentul trebuie sa o aduca in atentia Organizatorului la momentul potrivit, dupa cum este 

stipulat mai sus. 

 

Toate deciziile Organizatorul, ale agentilor sai, inclusiv dar fara limitare la hotararile si 

stabilirea corectitudinii, caracterului complet sau incorectitudinii unui raspuns sunt la 

latitudinea exclusiva a Organizatorul si vor fi definitive, cu caracter obligatoriu pentru 

toti Concurentii si nu pot fi contestate. 

 

Nerespectarea oricarui termen sau oricarei conditii din acest Regulament Oficial sau a 

oricaror alte reguli, instructiuni sau coduri de conduita sau cerinte prevazute de 

Organizator poate avea ca rezultat descalificarea si/sau neacordarea Premiilor, la 

latitudinea exclusiva a Organizatorului. 

 

ACEST REGULAMENT OFICIAL E SUPUS SCHIMBARILOR IN ORICE MOMENT 

PENTRU ORICE MOTIV (INCLUSIV, CA EXEMPLU, DAR FARA LIMITARE LA, PENTRU 

NECESITATI DE PRODUCTIE, MOTIVE CREATIVE, SI/SAU LIMITE DE TIMP), CU SAU 

FARA INSTIINTARE PREALABILA, LA LATITUDINEA EXCLUSIVA A ORGANIZATORUL, 

IAR ASEMENEA SCHIMBARI NU VOR PUTEA FI CONTESTATE. ASTFEL, 

ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A SCHIMBA, DE A ADAUGA, DE A 

STERGE, DE A MODIFICA SAU AMENDA REGULAMENTUL OFICIAL IN ORICE 

MOMENT, LA LATITUDINEA SA EXCLUSIVA. INCAPACITATEA SAU REFUZUL UNUI 

CONCURENT DE A FI DE ACORD CU ORICARE SCHIMBARI SI/SAU DE A SEMNA 

VARIANTE ULTERIOARE ALE ACESTUI REGULAMENT OFICIAL NU VOR AFECTA IN 

NICIUN MOD VALIDITATEA ACESTOR SCHIMBARI SAU VARIANTE ULTERIOARE, 

SAU APLICABILITATEA LOR TUTUROR CONCURENTILOR. 

INCAPACITATEA UNUI CONCURENT DE A FI DE ACORD CU ORICE SCHIMBARI 

SI/SAU DE A SEMNA VARIANTE ULTERIOARE ALE ACESTUI REGULAMENT OFICIAL 

VA DUCE LA DESCALIFICAREA ACESTOR CONCURENTI DIN EMISIUNE. 

 


