
Regulamentul concursului “Împarte Inspiraţie”  
 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Concursul "Împarte Inspiraţie" este organizat de compania S.C. DC Communication SRL, cu 
sediul în Bucureşti, sector 5, Str. Uranus, Nr. 150, înregistrată în Registrul Comerţului  sub nr. 
J40/1182/1995, CUI 7011775.   
 
Decizia de derulare a acestui concurs, conform regulilor existente în prezentul regulament este 
finală şi obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public 
conform legislaţiei aplicabile din România, pe pagina de Facebook a Dell în România 
https://www.facebook.com/DELLinRomania/.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau 
schimba regulamentul, dar nu înainte de a face publice aceste modificări pe aplicaţia de 
Facebook a concursului https://www.facebook.com/DELLinRomania/app_576860639045138. 
  
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 
Concursul "Împarte Inspiraţie " este organizat online în perioada 23 septembrie – 21 
octombrie şi se desfăşoară pe teritoriul României, prin intermediul aplicaţiei 
https://www.facebook.com/DELLinRomania/app_576860639045138. Organizatorul îşi rezervă 
dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a 
anunţa acest lucru în mod public. 
  
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
Concursul "Imparte Inspiratie" este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente în România, 
care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil) până la data începerii 
concursului. La acest concurs nu au dreptul să participe angajaţii companiei Dell în România, 
SC DC Communication SRL şi ai tuturor agenţiilor implicate în această campanie promoţională, 
precum şi a tuturor membrilor familiilor acestora (de ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). De 
asemenea, la concurs nu pot să participe firme, branduri sau organizaţii ce deţin statutul de 
persoană juridică. 
  
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE  
Înscrierea la acest concurs este posibilă numai prin intermediul reţelei sociale Facebook.  Pe 
durata concursului, pe pagina oficială de Facebook a companiei Dell în România 
https://www.facebook.com/DELLinRomania/  vor fi oferite mai multe informaţii utile legate de 
acest concurs. 
 
Participanţii se pot înscrie în concurs o singură dată şi îşi asumă răspunderea că datele 
introduse în formularul din cadrul aplicaţiei le aparţin şi sunt valide. În cazul în care 
Organizatorul constată că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o incercare de 
fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiile 
obţinute sau să restricţioneze participarea la concurs până la încheierea acestuia. 
  
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
În perioada 23 septembrie – 21 octombrie 2013, utilizatorii pot accesa aplicația “Împarte 
Inspiraţie”, disponibilă pe pagina de Facebook a Dell în România și se pot înscrie în concurs. 
  
Pentru a se înscrie oficial și a participa în concurs, utilizatorul trebuie să aibă un cont de 
Facebook, să acceseze aplicația de Facebook  Împarte Inspiraţie și să completeze formularul 
de participare la concurs. Participanţii vor enumera în formular trei lucruri care îi inspiră şi vor 
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putea folosi imaginile de fundal disponibile în aplicație pentru a completa ideile exprimate în 
mesajele text. Pentru a finaliza înscrierea, participanţii trebuie să fie de acord cu regulamentul 
concursului, să apese butonul “Trimite” şi să accepte termenii de folosire a aplicaţiei. După 
înscrierea în concurs a imaginilor generate, participanţii le pot partaja pe Facebook sau Twitter.  
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs participanţii care înscriu în concurs 
texte ofensatoare, tendenţioase, defăimătoare au răuvoitoare faţă de orice persoană fizică sau 
juridică. 
 
Data limită de înscriere în concurs este 21 octombrie 2013 - ora 11:59.  
  
SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI ŞI ACORDAREA 
PREMIILOR.  
În cadrul concursului se va acorda 1 premiu, constând într-un laptop Dell Inspiron 15, cu o 
valoare comercială estimată de 2585 RON, valoare care include TVA. Câştigătorul concursului 
va fi desemnat prin tragere la sorţi, în termen de maxim 3 zile de la încheierea concursului.  
Premiul va fi oferit câştigătorului după confirmarea acestuia ca şi câştigător final (prin 
contactarea lui folosind informatiile personale oferite prin aplicaţie), după verificarea tuturor 
datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului şi după ce au fost verificate 
şi au fost îndeplinite toate condiţiile de participare din prezentul regulament. 
 
Câştigătorul va primi premiul exact aşa cum este prevăzut în prezentul regulament. Nu se va 
acorda contravaloarea premiului în bani, iar respectivul premiu nu se va înlocui cu alt premiu 
sau beneficiu.  
 
SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR.  

Câștigătorul va fi contactat folosind adresa de email introdusă de acesta în aplicaţie, în maxim 2 
zile calendaristice după desemnarea lui drept câştigător prin tragere la sorţi. Câştigătorul are la 
dispoziţie 3 zile pentru a raspunde la e-mail în vederea validării finale şi comunicării modalităţii 
de primire a premiului. Premiul nu poate fi acordat câştigătorului de drept şi va fi acordat 
următorului clasat potrivit tragerii la sorţi, în următoarele condiţii: dacă câştigătoarul nu a 
îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament;  dacă nu poate sau nu doreşte să urmeze 
procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat; dacă nu poate fi 
contactat în maxim 3 zile de la trimiterea mesajului e-mail care îl desemnează drept câştigător .  
 
După validarea câştigătorului, numele acestuia va fi făcut public pe reţeaua Facebook. Premiul 

va fi expediat în maxim 30 de zile calendaristice de la anunțarea câștigătorului în rețeaua 
Facebook.  
  
SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE.  
Organizatorul concursului va acorda premiul câştigătorilor în conformitate cu specificaţiile 
acestui regulament. Orice hotărâre asupra concursului luată de către organizator este finală şi 
nu se supune nici unui recurs. SC DC Communication SRL nu se va implica în nici un schimb 
de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la competiţie, câştigători, 
probleme procedurale sau rezultatele competiţiei. 
  
SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.  
 
Scopurile colectării de date personale din partea participanţilor sunt: participarea la concurs, 
desemnarea câştigatorului şi contactarea câştigătorului. Organizatorul va utiliza aceste date 



pentru operarea aplicaţiei şi nu va folosi sau transfera informaţiile către părţi terţe în scopuri de 
marketing.   
 
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la 
prezenta competiţie în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Prin participarea la acest 
concurs, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă 
acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a 
Organizatorului, în scopul participării la acest concurs.  
 
Participarea la concursul "Împarte Inspiraţie " presupune acordul potenţialilor câştigători 
referitor la faptul că numele lor vor fi făcute publice. 
  
SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE 
Premiile peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor în vigoare. 
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile 
obţinute de către câştigător în conformitate cu Legea 571/ 2003, orice alte obligaţii de natură 
fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a 
câştigătorului. 
  
SECŢIUNEA 11. LITIGII  
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabilă sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabilă este legea română. 
  
SECŢIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI 
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a 
Organizatorului. 
  
SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe perioada concursului pe pagina 
oficiala de Facebook a Dell în România https://www.facebook.com/DELLinRomania/. Prin 
participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament. 
  
  
S.C. DC Communication SRL 
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