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REGULAMENTUL   

Emisiunii – concurs “Primii castiga” 

 
 

Art. 1 Definitii 

„ Producatorul Emisiunii” inseamna CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul ȋn CLUJ 

NAPOCA, str. Cetatii nr. 39, demisol 1, apt 2, jud. CLUJ, ȋnregistrata la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/4411/2005, CUI: RO 18239966, cod IBAN RO66BTRLRONCRT0089408704 deschis la Banca 
Transilvania, reprezentată legal prin Sorin Lapusan – Administrator care, pe de o parte, concepe si 
stabileste regulile de desfasurare ale Emisiunii - concurs iar pe de alta parte, in calitate de titular de 

licenta audiovizuala, difuzeaza Emisiunea-concurs intitulata “Primii castiga” pe postul de televiziune 
„Prima TV”,  
 
„Emisiune – concurs interactiv inseamna productia realizata de catre Producator, intitulata “Primii 

castiga” difuzata pe postul de televiziune Prima TV in fiecare zi, de luni pana joi, de la ora 19.15 la ora 
20.00. Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de difuzare a Emisiunii - concurs, la libera 
sa alegere. 

“Aplicatie Primii Castiga” - inseamna aplicatia dedicate Emisiunii-Consurs, ce poate fi descarcata din 
Google Play si Apple Store pentru device-uri ios si android 

  

"Perioada/ziua/ora de difuzare a Emisiunii – concurs interactiv” incepand cu data de 05.12.2022, 
de luni pana joi la ora 19.15.  

„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Emisiunii – concurs interactiv, in vigoare, in orice 
moment, pe parcursul difuzarii acesteia.  

Postul de televiziune „Prima TV” va anunta mecanismul de realizare a Emisiunii – concurs interactiv pe 
postul Prima TV, pe aplicatie si site-ul www.primatv.ro. Producatorul poate sa procedeze oricand la 

modificarea prezentului Regulament si, implicit, la micsorarea sau prelungirea Perioadei de difuzare a 
Emisiunii - concurs. 

„Participantul” si/sau „Concurentul” inseamna persoana inscrisa in Concurs, respectiv persoana care 

downloadeaza aplicatia si participa atat on-line cat si prin utilizarea televizorului, la concurs, conform 

regulilor stabilite de Producator,.avand varsta implinita de 14 ani care este posesor al unui act de 

identitate si are domiciliul stabil in Romania 

Participantul  a) nu este salariat al Producatorului Emisiunii; b) nu este salariat  al grupului de 

societati comerciale cu care Producatorul Emisiunii colaboreaza cu privire la realizarea Emisiunii; 

c) nu este colaborator, persoana fizica, al Producatorului Emisiunii la realizarea Emisiunii; d) nu 

este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Producatorului Emisiunii, 

dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Emisiunii; e) rudele sau afinii 

persoanelor fizice aici mentionate  pana la gradul I, in linie directa si gradul II, in linie colaterala.. 

 „Premiile” inseamna oricare dintre recompensele pe care Producatorul le pune la dispozitia 

Participantilor in concurs, care sunt declarati Castigatori, fiind descrise pe larg la Art. 7 din prezentul 

Regulament.  

„Desemnare Castigatori” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor Premiilor mentionata la 

Art. 6 din Regulament. 

http://www.primatv.ro/
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Art. 2. Publicarea Regulamentului 

Acest regulament oficial este intocmit de Producatorul Emisiunii si va fi adus la cunostinta publicului, 
conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit pe site-ul www.primatv.ro, precum si 
pe aplicatia dedicata jocului. 

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare al Emisiunii - concurs, dreptul de a 

intrerupe oricand difuzarea Emisiunii – concurs interactiv, precum si dreptul de a modifica si/sau de a 
schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la 
despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre 
modificarile Regulamentului vor intra in vigoare la publicarea pe aplicatie si pe site-ul www.primatv.ro a 

Regulamentului modificat;  

Independent de faptul ca Producatorul prezinta sau nu modificarile Regulamentului pe postul de 
televiziune Prima TV, Regulamentul modificat va fi postat pe aplicatie si pe site-ul www.primatv.ro, in 
mod obligatoriu. 

In cazul in care Producatorul emisiunii va radiodifuza editii in care se vor acorda premii speciale, acestea 
vor fi mentionate in acte aditionale la prezentul Regulament si afisate pe aplicatie si pe site-ul 

www.primatv.ro.  

Art. 3. Durata de difuzare a Emisiunii – concurs interactiv 

Emisiunea – concurs interactiv se va difuza live, pe postul Prima TV, incepand cu data de 05.12.2022, 
incepand cu ora 19.15 si va avea o durata de 45 de minute (format commercial). 

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Concursului 

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se acorda 
doar pe teritoriul Romaniei. 

Art. 5. Participarea la Emisiunea - concurs si Mecanism 

Emisiunea – concurs interactiv se va desfasura pe postul Prima tv si pe device-ul pe care s-a descarcat 
aplicatia, in acelasi timp.  

Pentru participarea la Emisiunea – concurs interactiv “Primii castiga”, Participantii vor descarca din 
magazinele Apple Store si Google Play, in mod gratuit, aplicatia “Primii castiga”. La descarcarea 
aplicatiei, Participantii vor incarca date personale cum ar fi nume si prenume, numar de telefon, adresa 

de email. Aceste date sunt necesare si implicit obligatorii pentru a putea participa la Emisiunea – Concurs 
interactiv. Aplicatia va fi disponibila pentru device-uri cu sistem de operare ios si android.  

IMPORTANT: Pentru participarea la concurs este necesara atat vizionarea/urmarirea Emisiunii 
difuzate pe postul Prima Tv cat si utilizarea aplicatiei “Primii castiga”. 

Pe parcusul intregii Emisiuni-concurs interactiv Participantii vor raspunde la intrebari de cultura generala, 
respectiv la 10 intrebari de cultura generala. Intrebarile vor fi afisate doar pe ecranul televizorului in 

Emisiunea-concurs interactiv si citite de catre prezentatorii Emisiunii-concurs interactiv. Fiecare intrebare 
va avea 4 variante de raspuns ce vor fi afisate atat pe ecranul televizorului cat si pe ecranul device-ului 
utilizat de Participant. Toate intrebarile vor avea o singura varianta de raspuns correcta. Participantii vor 
avea la dispozitie 10 secunde de la momentul afisarii acestora pe ecranul device-ului, pentru a raspunde 

la intrebare, respunsul fiind transmis de catre Participanti de pe device-ul utilizat.  

Participantii care vor raspunde gresit la oricare dintre cele 10 intrebari vor fi automat eliminati din 
competitie, insa vor putea raspunde la toate intrebarile concursului (fara ca raspunsurile date dupa 
momentul eliminarii sa fie luate in considerare). La finalul Emisiunii – concurs interactiv, vor fi afisate 
raspunsurile corecte aferente celor 10 intrebari din emisiunea respectiva atat pe ecranul televizorului cat 
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http://www.primatv.ro/
http://www.primatv.ro/
http://www.primatv.ro/


3 

 

si pe ecranele device-urilor utilizate. Castigatori vor fi desemnati 5 Participanti, respectiv participantii care 
au raspuns cel mai rapid la ultima intrebare din concurs si implicit au raspuns correct la toate cele 10 

intrebari .   

IMPORTANT: Participantii nu vor cunoaste daca au fost eliminati din concurs decat dupa 

epuizarea celor 10 intrebari, respectiv la finalul emisiunii, cand aplicatia va arata cate raspunsuri 
corecte au furnizat si care era varianta corecta de raspuns la fiecare intrebare, timpul de raspuns 
la ultima intrebare, nu va fi luat in considerare pentru Participantii eliminati inainte de intrebarea 

cu numarul 10. 

Pe intreaga perioada de difuzare a Emisiunii-concurs interactiv, regulamentul va fi public, in permanenta 

pe site-ul www.primatv.ro si pe aplicatia dedicata jocului.  

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru timpul de receptie a intrebarilor si/sau variantelor de 
raspuns si implicit de raspuns la intrebari, acesta putand varia in functie de operatorul de cablu si/sau 
operatorul de telefonie mobila si/sau internet al telespectatorilor. Totodata, in cazul in care, din motive 
independente de vointa Radiodifuzorului, aplicatia dedicata Emisiunii prezinta disfunctionalitati in timpul 

desfasurarii Emisiunii, editia respectiva va fi intrerupta, nu vor exista castigatori si premiul nu va fi atribuit 
in editia respectiva.  

Participantii, prin bifarea in aplicatia dedicata a casutei cu privire la faptul ca au luat la cunostinta 
prezentul Regulament, inteleg, ca Producatorul Emisiunii nu poate fi tinut raspunzator, in niciun fel, pentru 
defectiunile tehnice ale aplicatiei.  

IMPORTANT: Un participant care a castigat premiul in 3 editii, nu va mai putea castiga un alt 

premiu pentru o perioada de 6 luni, dar va putea participa la concursurile organizate in aceasta 
perioada.   

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor 

Castigatorii vor fi anuntati in fiecare editie a Emisiunii-concurs interactiv pentru editia respectiva, la 
sfarsitul editiei. 

Castigatori vor fi desemnati primii 5 Participanti care au raspuns corect la ultima intrebare si implicit au 
raspuns corect la toate cele 10 intrebari. Participantii care vor raspunde gresit la oricare dintre intrebari 
vor fi eliminati din concurs si timpul de raspuns la ultima intrebare nu va fi luat in considerare chiar daca 

raspunsul va fi corect.  

O persoana desemnata din partea producatorului aplicatiei ”Primii castiga” va comunica persoanei 
desemnate din partea Producatorului Emisiunii-concurs interactiv cele 5 persoane castigatoare ale 
editiei. 

La finaul Emisiunii – concurs interactiv, in Emisiune si pe ecranele device-urilor vor fi fisate ultimele 3 
cifre ale numerelor de telefon ( ex: XXXX XXX 123) si prima litera a prenumelui persoanelor castigatoare.  

Premiul editiei se va imparti in mod egal tuturor celor 5 castigatori si nu poate fi inlocuit cu alte premii; In 

cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in 
regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

Premiul se va acorda intr-un termen de 60 de zile de la data la care Participantii au fost declarati 
castigatori. Pentru atribuirea premiului, Castigatorii vor semna un contract cu Producatorul Emisiunii, in 
caz contrar premiul nu va fi acordat. Castigatorii minori vor fi reprezentati/asistati (dupa cum e cazul) de 

catre parinti. 

Premiile nu se vor acorda persoanelor ce nu se afla pe teritoriul Romaniei sau nu au implinit varsta de 
14 ani. Inscrierea la concurs cu incalcarea prezentului regulament duce automat la neatribuirea premiului.  

http://www.primatv.ro/
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O persoana desemnata din partea Producatorului Emisiunii va contacta persoanele desemnate 
castigatoare prin intermediul numarului de telefon sau al adresei de email transmise la ingistrarea in 

aplicatia “Primii castiga”, in termen de 50 de zile de la data la care au fost desemnati castigatori. In cazul 
in care persoanele desemnte castigatoare nu pot fi contactate in acest interval de catre persoana 
desemnata din partea Producatorului Emisiunii, acestea vor pierde dreptul de atribuire a premiului, orice 
revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa 

perioada de 50 de zile, fiind lipsita de efect.  

Sumele provenite din premii nerevendicate si/sau neatribuite, conform celor stipulate in prezentul 
Regulament, nu vor fi reportate in editiile urmatoare si nici redistribuite catre Castigatorii din editia in care 
un premiu sau mai multe nu au revendicate si/sau atribuite. 

Prin participarea la Emisiunea-concurs interactiv “Primii castiga”, Castigatorii isi dau acordul, in masura 
in care Producatorul Emisiunii va considera oportun, sa poata fi contactati telefonic in vederea unei 

interventii live in editia in care au fost desemnati castigatori sau in oricare alta editie urmatoare.  

Producatorul se obliga sa ia toate masurile pentru a evita fraudarea Emisiunii-concurs interactiv si isi 

rezerva dreptul de a verfica corectitudinea implementarii  proiectului de catre creatorul aplicatiei.  

Castigatorii pot fi anuntati si pe www.primatv.ro.  

Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare 

 
Premiul fiecarei editii va fi acordat primilor 5 Participanti care nu au fost eliminati pe parcursul Emisiunii-
concurs interactiv, care au raspuns cel mai rapid la ultima intrebare. 
Nu este posibila inlocuirea Premiilor castigate cu alte beneficii si Premiul nu se poate transfera/ceda catre 

alte persoane de catre castigatorii de drept. 

Premiul fiecarei editii se va imparti in mod egal la numarul de castigatori, insa nu mai multi de 5. Pentru 
claritate, daca intr-o editie sunt 3 persoane care au raspuns la toate cele 10 intrebari, atunci premiul 
editiei se va imparti in mod egal celor 3 Castigatori, acestia fiind si cei care au raspuns cel mai rapid la 
ultima intrebare, daca intr-o editie sunt 10 persoane care au raspuns la toate cele 10 intrebari, atunci 

premiul editiei se va imparti in mod egal primelor 5 persoane care au raspuns cel mai rapid la ultima 
intrebare. 

Valoarea premiului va fi anuntata la inceputul fiecarei editii a Emisiunii. In cazul in care se vor acorda si 
alte premii suplimentare, acestea vor fi anuntate la inceputul editiei in care acestea se vor acorda. 

Acceptarea premiului aduce cu sine acordul de a participa telefonic, in regim live, in cadrul Emisiunii – 
concurs interactiv, precum si acceptarea furnizarii de fotografii, mesaje in mediile social media proprii cu 
privire la premiul castigat, acceptul de a fi filmat in scopul promovarii Emisiunii-concurs interactiv sau de 

a trimite filmari/materiale video in care sa transmita un mesaj despre faptul ca au castigat un premiu la 
Prima TV, pentru difuzarea pe Prima TV si mediile online apartinand Prima TV.  

Art. 8. Taxe si impozite  

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca premiul dobandit in 
urma participarii la Emisiunea-concurs interactiv reprezinta, conform Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, venit din premii si se supune regimului de impozitare prevazut de 

acesta act normativ. 

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca Producatorul va suporta 
impozitul pe venitul din premii. 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiu cad in sarcina exclusiva 
a castigatorului. 

http://www.primatv.ro/
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ART. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 
9.1. Producatorul va face publice prima litera a prenumelui si ultimele 3 cifre ale numarului de telefon al 

Castigatorilor atat in cadrul Emisiunii-concurs interactive, pe ecranul televizorului, pe aplicatie si posibil 
pe site-ul www.primatv.ro. 

Castigatorii, prin participarea la acest Concurs, isi dau acordul implicit, ca vor participa la actiunile 
publicitare ale Producatorului: de promovare a acestei Emisiuni-concurs interactiv in orice modalitate, 
ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina Producatorului. 

  

9.2. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL colectează și prelucrează datele cu caracter personal 
ale participanților la Emisiunea-concurs interactiv intitulata “Primii castiga”, în scopul selecționării 
câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și 
al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu această Emisiune-concurs interactiv. 

Temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la Emisiunea-concurs 
interactiv. 

9.3 Prin participarea la Emisiunea-concurs interactiv, Participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor 

personale să intre în baza de date a Producatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de 
marketing ale acestuia. 

9.4 Producatorul se obligă ca datele personale transmise de catre Participanți sa nu fie difuzate către 
terti sau in strainatate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Emisiunii-concurs interactiv sau 

a operatorului de marketing direct al Producatorului. 

9.5. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, CNP, adresa din actul de identitate, număr de 
telefon, email, adresa. 
În vederea validării caștigatorilor, vom prelucra și seria și numărul actului de identitate. Nu este permisă 

participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 14 ani. 

9.6. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în 
considerare durata Emisiunii-concurs, precum și termenele de arhivare prevazute de dispozițiile legale 
în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp pastram datele dumneavoastra cu caracter 

personal, va rugam sa ne trimiteti o solicitare scrisa, cu confirmare de primire, la punctul de lucru din 
Bucuresti, str George Constantinescu nr. 3, et. 1, birourile nr 1 si 5, sector 2. in cazul in care va retrageti 
sau limitati consimtamantul inainte de finalizarea Emisiunii-concurs, vom înceta prelucrarea datelor cu 
caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra 

aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal 
în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). 
Retragerea consimtmantului inainte de finalizarea Emisiunii-concurs interactiv implica retragerea 

participarii dumneavoastră la aceasta Emisiune-concurs interactiv. 

9.7. Participantii au urmatoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la 

stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea 
datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automata, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimtamantului; dreptul de a depune o 
plangere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o 

cale de atac judiciara. 
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere 
intocmită în formă scrisă, datata și semnata, catre punctul de lucru din Bucuresti, str George 
Constantinescu nr. 3, et. 1, birourile nr 1 si 5, sector 2. in cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca 

informatiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de postă electronica, sau printr-un 
serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 
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Producatorul este obligat să comunice persoanei vizate masurile luate în termen de 30 de zile de la data 
primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la 

o anumită adresa fizica sau virtuala (electronica). 
  

9.7.1. Dreptul de acces la date 
9.7.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obtine din partea Producatorului o confirmare ca se prelucreaza 

sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la 
urmatoarele informatii: 
a. scopurile prelucrarii; 
b. categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 
urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 
d. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter 
personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
e. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a 
dreptului de a se opune prelucrării; 
f. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
g. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 
informații disponibile privind sursa acestora; 
h. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 
22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind log ica 
utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana 
vizată. 
9.7.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație 
internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul 
articolului 46 referitoare la transfer. 

9.7.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru 
orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe 
costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu 
excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format 

electronic utilizat în mod curent. 
  

9.7.2. Dreptul la rectificarea datelor 
9.7.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost 
prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care 
sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

  

9.7.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 
9.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu 

caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 
a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au 
fost colectate sau prelucrate; 
b. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun 
alt temei juridic pentru prelucrarea; 
c. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce 
privește prelucrarea; 
d. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;  
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f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății 
informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat 
sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. 
9.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, 
operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, 
inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că 

persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective 
sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 
  

9.7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării 

9.7.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul 
în care se aplică unul din următoarele cazuri: 
a. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să 
verifice exactitatea datelor; 
b. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, 
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana 
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 
d. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul 
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei 
vizate. 
9.7.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu 

excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice 
sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 
  

9.7.5. Dreptul la portabilitatea datelor 
9.7.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are 

dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost 
furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe 
un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
9.7.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu 

caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din 
punct de vedere tehnic. 
 

9.7.6. Dreptul de opoziție 

9.7.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația 
particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de 
profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu 
excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică 

prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul 
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
9.7.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana 
vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal 

care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. 
9.7.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu 
caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. 

9.7.6.4. În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, 
persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații 
tehnice. 
9.7.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau 

istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul 
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de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care 
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

  

9.7.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 
9.7.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o 

afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 
9.7.7.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de 
natura celei de mai sus, în următoarele situații: 
a. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un 
operator de date; 
b. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, 
de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau 
c. are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate. 
 

9.7.8. Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
  

9.7.9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor 
cu caracter personal 
9.7.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată 
are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care 

își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, 
în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul 
regulament. 
  

9.7.10. Dreptul la o cale de atac judiciară 
9.7.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană 
fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii 

obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează. 
9.7.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană 
vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de 
supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen 

de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse. 
9.7.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de 
a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază 

în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter 
personal fără a se respecta prezentul regulament. 
 

9.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres 

și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică și să fie/să nu fie folosită 
de Producator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei. 

9.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Regulamentului UE 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date. 

9.10. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament. 

9.11. Producatorul aduce la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus 

mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la punctul de lucru al 
Producatorului, avand urmatoarele date de contact: str George Constantinescu nr. 3, et. 1, birourile nr 1 
si 5, sector 2, Bucuresti. 
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Art. 10. DREPTUL LA PARTICIPARE  
  

10.1. Emisiunea-concurs se adreseaza persoanelor cu varsta de minimum 14 ani impliniti, rezidenti pe 
teritoriul Romaniei. 
 

10.2. Angajații CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL si ai societatilor afiliate, soțul/soția, rudele și 

afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in productie Emisiunii-concurs, 
nu pot participa la acest concurs. 
 

10.3. Nu vor fi considerate ca participări valide: 

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate; 
b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere 
decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane; 
c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios; 

d. care conțin modificări ale datelor completate. 
  

Art. 11. Capacitatea de exercitiu 

In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai Premiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu 
capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia Premiului 
cu asistarea reprezentantilor legali, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care 
Producatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea Premiului, precum si de plata 

oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Premiu. 
 
In cazul castigarii premiilor de catre minori, acestia vor putea intra in posesia premiului doar in cazul in 
care parintii semneaza un contract cu Producatorul Emisiunii- concurs, putand participa la orice activitati 

in legatura cu Emisiunea - concurs (specificate in prezentul Regulament), doar cu acordul scris al 
parintilor. 

 

Art. 12. Responsabilitate   

Producatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra 
Premiilor. 

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa 
aplicatia, postul Prima Tv sau site-ul www.primatv.ro.  

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate 

de catre persoane neautorizate din partea acestuia, chiar daca acestea sunt angajati ai Producatorului. 

Producatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in receptia Emisiunii-concurs sau derularea 
acesteia, ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, diversi operatori, 
proprietari sau administratori ai retelelor de rediodifuziune/internet/telefonie mobila sau altii asemenea. 

Art. 13. Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre Producator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale 
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta 

litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Producatorului. 

Art. 14. Observatii 

Participantii la Emisiunea-concurs ce face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte 

intocmai prezentul regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul 
castigat nu se va acorda. Producatorul Emisiunii - concurs isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel 
asupra Regulamentului, in orice moment, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional 

http://www.primatv.ro/


10 

 

la regulament si sa fie publicate pe aplicatie si pe site-ul mentionat anterior. Regulamentul de desfasurare 
a concursului va fi publicat pe aplicatie si pe www.primatv.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui 

solicitant. 

Producatorul nu este raspunzator pentru felul in care Participantii completeaza datele personale (nume, 

prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.  

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Producatorului, acesta poate subcontracta servicii sau 
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. 

Participarea la Emisiunea-concurs implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si 
conditiile prezentului Regulament, asa cum au fost detaliate, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, 
in mod irevocabil si neconditionat. 

 

S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. 

ADMINISTRATOR, 

Sorin Lăpușan 

 

 

http://www.primatv.ro/
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	O persoana desemnata din partea producatorului aplicatiei ”Primii castiga” va comunica persoanei desemnate din partea Producatorului Emisiunii-concurs interactiv cele 5 persoane castigatoare ale editiei.
	La finaul Emisiunii – concurs interactiv, in Emisiune si pe ecranele device-urilor vor fi fisate ultimele 3 cifre ale numerelor de telefon ( ex: XXXX XXX 123) si prima litera a prenumelui persoanelor castigatoare.
	Premiul editiei se va imparti in mod egal tuturor celor 5 castigatori si nu poate fi inlocuit cu alte premii; In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de...
	Premiul se va acorda intr-un termen de 60 de zile de la data la care Participantii au fost declarati castigatori. Pentru atribuirea premiului, Castigatorii vor semna un contract cu Producatorul Emisiunii, in caz contrar premiul nu va fi acordat. Casti...
	Premiile nu se vor acorda persoanelor ce nu se afla pe teritoriul Romaniei sau nu au implinit varsta de 14 ani. Inscrierea la concurs cu incalcarea prezentului regulament duce automat la neatribuirea premiului.
	O persoana desemnata din partea Producatorului Emisiunii va contacta persoanele desemnate castigatoare prin intermediul numarului de telefon sau al adresei de email transmise la ingistrarea in aplicatia “Primii castiga”, in termen de 50 de zile de la ...
	Sumele provenite din premii nerevendicate si/sau neatribuite, conform celor stipulate in prezentul Regulament, nu vor fi reportate in editiile urmatoare si nici redistribuite catre Castigatorii din editia in care un premiu sau mai multe nu au revendic...
	Prin participarea la Emisiunea-concurs interactiv “Primii castiga”, Castigatorii isi dau acordul, in masura in care Producatorul Emisiunii va considera oportun, sa poata fi contactati telefonic in vederea unei interventii live in editia in care au fos...
	Producatorul se obliga sa ia toate masurile pentru a evita fraudarea Emisiunii-concurs interactiv si isi rezerva dreptul de a verfica corectitudinea implementarii  proiectului de catre creatorul aplicatiei.
	Castigatorii pot fi anuntati si pe www.primatv.ro.
	Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare

	Premiul fiecarei editii va fi acordat primilor 5 Participanti care nu au fost eliminati pe parcursul Emisiunii-concurs interactiv, care au raspuns cel mai rapid la ultima intrebare.
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	9.4 Producatorul se obligă ca datele personale transmise de catre Participanți sa nu fie difuzate către terti sau in strainatate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea Emisiunii-concurs interactiv sau a operatorului de marketing direct al P...
	9.5. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, CNP, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email, adresa.
	În vederea validării caștigatorilor, vom prelucra și seria și numărul actului de identitate. Nu este permisă participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 14 ani.
	9.6. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata Emisiunii-concurs, precum și termenele de arhivare prevazute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații de...
	Retragerea consimtmantului inainte de finalizarea Emisiunii-concurs interactiv implica retragerea participarii dumneavoastră la aceasta Emisiune-concurs interactiv.
	9.7. Participantii au urmatoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la inf...
	În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datata și semnata, catre punctul de lucru din Bucuresti, str George Constantinescu nr. 3, et. 1, birourile nr 1 si 5, sec...
	Producatorul este obligat să comunice persoanei vizate masurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresa fizica sau virtu...
	9.7.1. Dreptul de acces la date
	9.7.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obtine din partea Producatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:
	9.7.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
	9.7.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în car...
	9.7.2. Dreptul la rectificarea datelor
	9.7.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dre...
	9.7.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
	9.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejusti...
	9.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a info...
	9.7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării
	9.7.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
	9.7.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în insta...
	9.7.5. Dreptul la portabilitatea datelor
	9.7.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date...
	9.7.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
	9.7.6. Dreptul de opoziție
	9.7.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Ope...
	9.7.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de pro...
	9.7.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
	9.7.6.4. În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.
	9.7.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării date...
	9.7.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
	9.7.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semn...
	9.7.7.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:
	9.7.8. Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
	9.7.9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal
	9.7.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care s...
	9.7.10. Dreptul la o cale de atac judiciară
	9.7.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic ...
	9.7.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu trateaz...
	9.7.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară efici...
	9.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică și să fie/să nu fie folosită de Producator în diverse materiale t...
	9.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor d...
	9.10. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.
	9.11. Producatorul aduce la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la punctul de lucru al Producatorului, avand urmatoarele date de contact: str ...
	Art. 10. DREPTUL LA PARTICIPARE
	10.1. Emisiunea-concurs se adreseaza persoanelor cu varsta de minimum 14 ani impliniti, rezidenti pe teritoriul Romaniei.
	10.2. Angajații CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL si ai societatilor afiliate, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in productie Emisiunii-concurs, nu pot participa la acest concurs.
	10.3. Nu vor fi considerate ca participări valide:
	a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;
	b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;
	c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;
	d. care conțin modificări ale datelor completate.
	Art. 11. Capacitatea de exercitiu
	In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai Premiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia Premiului cu asistarea reprezentantilor legali, a...
	In cazul castigarii premiilor de catre minori, acestia vor putea intra in posesia premiului doar in cazul in care parintii semneaza un contract cu Producatorul Emisiunii- concurs, putand participa la orice activitati in legatura cu Emisiunea - concurs...
	Art. 12. Responsabilitate

	Producatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra Premiilor.
	Producatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa aplicatia, postul Prima Tv sau site-ul www.primatv.ro.
	Producatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate de catre persoane neautorizate din partea acestuia, chiar daca acestea sunt angajati ai Producatorului.
	Producatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in receptia Emisiunii-concurs sau derularea acesteia, ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, diversi operatori, proprietari sau administratori ai re...
	Art. 13. Litigii

	In cazul unor litigii aparute intre Producator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare i...
	Art. 14. Observatii

	Participantii la Emisiunea-concurs ce face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda. Producatorul Emisiunii...
	Producatorul nu este raspunzator pentru felul in care Participantii completeaza datele personale (nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) in comunicarile efectuate de catre acestia.
	Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Producatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
	Participarea la Emisiunea-concurs implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si conditiile prezentului Regulament, asa cum au fost detaliate, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, in mod irevocabil si neconditionat.
	S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.
	ADMINISTRATOR,
	Sorin Lăpușan

