Regulamentul concursului Orange „Ghiceste scorul – sezonul 10”
Perioada desfasurarii concursului: 12 iulie 2019 - 5 iulie 2020
Organizatorul
Organizatorul concursului online Orange „Ghiceste scorul - sezonul 10” (numita in cele ce urmeaza
„Promotia”) este Orange Romania S.A. cu sediul in bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti,
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105,
numar de inregistrare in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal: 1014, Cod de
inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris si varsat 93.596.732,50 lei,
reprezentata de Oana Comanescu, in calitate de TV & Content Services Manager al Orange Romania
S.A., numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Organizatorul exploateaza un serviciu de telefonie mobila GSM beneficiind de dreptul de a furniza retele
si/sau servicii de comunicatii electronice, fiind titularul autorizatiei generale eliberata de catre Autoritatea
Nationala de Reglementare in Comunicatii.
Participarea la acest Concurs implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului
regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre
toti Participantii.
Regulamentul, precum si detaliile Concursului, sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al
Organizatorului, la www.orange.ro, pe toata perioada Concursului.
Scopul concursului
Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale si are ca scop
promovarea si cresterea gradului de utilizare a site-ului www.orange.ro, in mod special al serviciului „My
Orange”, accesibil pe www.orange.ro/myaccount, si este numit in continuare „Concursul”.
Prin serviciul „My Orange”, clientii Orange au acces gratuit la informatii despre facturi, consum si detalii
de convorbiri sau pot gasi cu usurinta cel mai apropiat magazin Orange pe harta, pot programa o intalnire
cu unul dintre reprezentantii de vanzari din Orange shop, pot afla informatii despre telefoane in sectiunea
Orange Help sau testa calitatea conexiunii cu ajutorul functiei Qualitest.
Prezentul concurs se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (2), coroborat cu art. 46 din
Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata (republicata).
Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio alta cheltuiala directa sau indirecta.
Concursul Orange „Ghiceste scorul – sezonul 10” este un concurs interactiv online, bazat pe programul
meciurilor de fotbal din campionatul Romaniei, Liga 1, disponibil in sectiunea „Orange Sport” a paginii
Orange, constand in punerea in competitie a participantilor ce trebuie sa foloseasca toate informatiile
sportive disponibile, precum si abilitatile, capacitatile de intuitie si management fotbalistic privind
desfasurarea meciurilor de fotbal si a rezultatelor din cadrul competitiei de fotbal Liga 1.
Concursul este disponibil gratuit pe www.orange.ro/ghiceste-scorul si este adresat atat utilizatorilor care
au cont online My Orange, cat si celor care nu sunt inregistrati, dar care isi fac un cont nou (fie ca sunt
sau nu clienti ai Orange Romania).
Acceptand Termenii si conditiile de participare si participand la concursul online, utilizatorii vor intra
automat intr-o competitie pe baza de abilitati, care se va finaliza cu un clasament pe baza de punctaj,
precum si cu o tragere la sorti cu premii.
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Traficul de date aferent navigarii pe portalul Orange pe telefonul mobil sau pe website-ul
www.orange.ro/ghiceste-scorul va fi taxat in functie de tariful corespunzator pachetului de date detinut de
Participant la furnizorul de servicii de internet.
Durata si locul de desfasurare
Concursul se va desfasura intre 12 iulie 2019 - 5 iulie 2020 , ora 23:59, pe www.orange.ro/ghicestescorul, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Concursul este organizat si se va desfasura pe teritoriul Romaniei. Participantii trebuie sa se afle pe
teritoriul Romaniei si sa fie inscrisi in baza de date a concursului pus la dispozitie de Organizator.
Participantii care vor accesa Concursul de pe teritoriul altui stat isi asuma raspunderea cu privire la
costurile implicate de accesarea concursului prin folosirea serviciilor de date in roaming.
Dreptul de participare si modul de desfasurare a concursului
La prezentul Concurs poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu domiciliul sau rezidenta in
Romania, avand capacitate deplina de exercitiu, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data participarii in
cadrul Concursului.
La acest Concurs pot participa utilizatorii care au cont online Orange prin serviciul „My Orange”, accesibil
pe www.orange.ro/contul-meu, cat si cei care nu sunt inregistrati, dar care isi creeaza un cont nou in My
Orange.
Participarea la Concurs nu este conditionata de achizitionarea de servicii sau produse Orange Romania
sau de calitatea de client Orange Romania.
Angajatii Organizatorului si ai afiliatilor acestuia, angajatii comerciantilor autorizati si ai francizatilor
Organizatorului, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la
Concurs.
Participarea la Concurs este gratuita si se adreseaza participantilor inscrisi in perioada desfasurarii
Concursului, prin completarea formularului disponibil pe www.orange.ro/ghiceste-scorul.
Mecanismul de desfasurare
Acordarea de premii se va face in functie de punctele acumulate de participanti, tinand cont de
clasamentul inregistrat intre 12 iulie 2019 si 5 iulie 2020, ora 23:59, conform regulilor descrise in
prezentul Regulament.
Orice persoana care incearca sa se inscrie in bazele de date dupa data de 5 iulie 2020, ora 23:59, nu va
fi luata in considerare ca participant la Concurs pentru obtinerea de puncte si clasarea in Clasamentul
General Final. La finalul Concursului se vor acorda premii astfel:



Pe baza punctajelor utilizatorilor obtinute pe toata perioada desfasurarii Concursului, se
realizeaza un Clasament General Final al participantilor si se acorda premiile primilor 4 clasati
Pe baza punctajelor utilizatorilor obtinute pe durata unei etape, se realizeaza un Clasament al
Etapei si se acorda un premiu constand intr-o optiune Orange TV Go primului clasat
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Sumarul mecanismului de concurs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inregistrarea utilizatorilor
Completarea scorurilor
Acordarea punctelor de concurs si a punctelor suplimentare
Clasamentul
Perioada de concurs
Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

1. Inregistrarea utilizatorilor
Pentru participarea la concurs, Utilizatorii se vor inregistra accesand pagina concursului online, pe
www.orange.ro/ghiceste-scorul, prin utilizarea unui cont online My Orange existent sau prin crearea unuia
nou pe www.orange.ro/myaccount folosind pentru concursul online un nume de utilizator asociat contului
(denumit in cele ce urmeaza „alias”).
Utilizatorii se vor inregistra in Concurs alegand un alias unic disponibil si declarand un numar unic de
telefon mobil valid.
Utilizatorii inregistrati in concurs trebuie sa ofere datele reale de contact: nume, prenume si nr de telefon,
in vederea contactarii prin telefon in cazul in care vor fi desemnati castigatori, pentru a intra in posesia
premiilor.
Pentru crearea si utilizarea unui cont My Orange pentru acest concurs, participantii trebuie sa accepte
Termenii si Conditiile Generale de Utilizare a aplicatiei „My Orange” oferita de Orange Romania S.A.
Nu este permisa folosirea conturilor multiple sau a mai multor aliasuri de concurs pentru aceeasi
persoana. Nu exista posibilitatea ca un utillizator sa-si poata modifica aliasul. Odata ce s-a creat un alias
acesta nu poate fi schimbat. Detinatorul contului, adica cel care a inregistrat alias-ul de joc, este singura
persoana care are voie sa acceseze contul in vederea participarii in cadrul Concursului. Folosirea unor
metode care sunt create sa produca un avantaj nedrept/nelegitim unor jucatori da dreptul Organizatorului
de a restrictiona dreptul de concurs si/sau de a interzice Utilizatorilor implicati sa joace, fara drept de
compensare si fara obligatie de preaviz. Prin urmare, in cazul in care Organizatorul are indicii asupra
faptului ca un Utilizator se angajeaza sau incearca sa se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit in
folosirea serviciului, inclusiv, dar fara a se limita, la angajarea in orice activitate sau orice manipulare a
concursului, Organizatorul este indreptatit sa ia masurile adecvate si va avea dreptul sa inchida contul
Utilizatorului indiferent de rezultatul incercarii.
2. Completarea scorurilor
Pe perioada campionatului national de fotbal, programul meciurilor din cadrul acestuia se va afisa pe siteul concursului, pe www.orange.ro/ghiceste-scorul, cu data exacta si orele meciurilor programate.
Participantii vor avea posibilitatea de a completa fiecare scor pe care il previzioneaza pentru fiecare din
meciurile afisate, dupa cum urmeaza:




In spatiul dedicat (conform exemplului de mai jos) utilizatorul introduce scorul/scorurile pe care le
previzioneaza, dar nu mai tarziu de ora de incepere a meciului
Scorul/scorurile introduse trebuie salvate. Acestea pot fi modificate pana cel tarziu la inceperea
meciului respectiv.
Dupa fiecare modificare de scor facuta, utilizatorul trebuie sa-si salveze optiunile
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Exemplu:

Meciurile din Liga 1
Etapa

Data

Ora

Introdu scorul tau

8

9 septembrie 2019

19:00

Petrolul Ploiesti

Dinamo
Bucuresti

Participantul va primi un punctaj in functie de predictiile pe care le face, conform sectiunii „acordarea
punctelor de concurs si a punctelor suplimentare”.

3. Acordarea punctelor de concurs si a punctelor suplimentare


Punctele de concurs

Predictie corecta
(puncte)

Predictie incorecta
(puncte)

Echipa castigatoare a unui meci

5

0

Scorul egal al unui meci
Diferenta de goluri intr-un meci, daca a fost
aleasa corect echipa castigatoare sau egalul
(goluri Echipa 1 - goluri Echipa 2)
Scorul final la sfarsitul partidei

5

0

5

0

20

0

10
conform sectiunii
"punctele
suplimentare" din
prezentul
Regulament
tripleaza predictia
(x3)

0
conform sectiunii
"punctele
suplimentare" din
prezentul
Regulament

Punctele zilei

10

-

Intrebare suplimentara

10

0

20
diferite valori

0

Predictie utilizator pentru fiecare meci

Numarul total de goluri

Puncte suplimentare acordate conform
sectiunii "punctele suplimentare" de mai jos
Folosirea butonului „joker”

Pozitie corecta a echipei in clasament
Coduri promotionale

- 50

Toate punctele obtinute intr-un meci se cumuleaza. Numarul maxim de puncte posibile pentru un meci
este de 40.
Meciurile amanate sau disputate ulterior, meciurile castigate la masa verde, precum si alte cazuri
exceptionale, nu vor fi incluse in cadrul punctajelor. Daca scorurile finale oficiale in aceste cazuri
exceptionale vor fi comunicate in perioada de concurs, punctajele recalculate vor fi incluse si luate in
considerare doar pentru Clasamentul General Final al Concursului.
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Puncte suplimentare

In cadrul Concursului vor fi disponibile si urmatoarele sectiuni prin care se acorda puncte suplimentare,
conform regulilor detaliate mai jos:
Intrebarile suplimentare
Exemple de intrebari suplimentare:
1. Cate cartonase rosii vor fi in meciul Dinamo-Steaua?
Raspunsul corect previzionat adauga 10 puncte.
2. Aranjeaza corect, pana la data de 15 noiembrie 2019, 23:59, echipele in clasamentul final al turului
Ligii 1 si la finalul jocului pentru fiecare echipa pozitionata corect se primesc 20 de puncte, iar pentru
plasarea incorecta 0 puncte.
Punctele zilei
In fiecare zi, fiecare participant poate primi maximum 10 puncte suplimentare daca intra in pagina
dedicata punctelor suplimentare si voteaza una din ofertele Orange prezentate pe acea pagina. Pentru
evitarea oricarui dubiu, indiferent de numarul de voturi acordate de acelasi participant, intr-o zi numarul
de puncte alocate va fi fix, de maximum 10 puncte.
Plasarea jetonului tip „joker”
Participantii pot primi puncte suplimentare daca folosesc o optiune de joker, care tripleaza punctajul pus
in concurs. Jokerul poate tripla punctajul obtinut la meciul respectiv pentru predictia completa si corecta,
dar daca previziunea este incorecta se scad automat 50 de puncte, conform Regulamentului.
Daca nu se previzioneaza un meci sau nu se completeaza o intrebare, scorul pana in acel moment
ramane intact, insa participantul nu va primi puncte suplimentare.
Codurile promotionale
Participantii pot primi, gratuit, puncte suplimentare pe baza unor coduri distribuite de Organizator pe
diferite canale de comunicare:
- Postari gratuite pe pagina de Facebook a Organizatorului
- Gratuit, prin canale de presa
- Pagini sau campanii gratuite de internet
- Gratuit, prin canale TV sau radio, incluzandu-le pe toate acestea, dar fara a se limita la canalele
de comunicare enumerate
Codurile promotionale vor fi introduse de utilizatori in campul dedicat din paginile concursului.
Organizatorul nu se obliga sa distribuie codurile promotionale intr-un anumit numar sau intr-o anumita
perioada pe niciunul dintre canalele de comunicare mentionate mai sus, acestea fiind distribuite conform
deciziei Organizatorului. Astfel, intr-o anumita perioada, Organizatorul poate limita sau exclude in
totalitate distributia de coduri promotionale.
4. Clasamentul
La finalul meciurilor, oricare participant poate afla punctajul obtinut si locul pe care se pozitioneaza in
clasamentul general. Prin interogarea bazei de date se va putea vedea atat pozitia curenta, cat si cea
anterioara in cursa pentru premiile oferite in cadrul clasamentului final.
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Clasamentul general prezinta in ordinea pozitiilor topul participantilor la momentul respectiv. Pe 5 iulie
2020, ora 23:59, pe baza punctajelor acumulate pe tot parcursul concursului de catre acestia, se
realizeaza un Clasament General Final al utilizatorilor.
In cazul in care unul sau mai multi participanti au acelasi numar de puncte, se considera castigator
participantul care a salvat primul ultima predictie corecta a unui meci.

5. Perioada de concurs
Concursul se desfasoara :




De la 12 iulie 2019 pana la 5 iulie 2020, ora 23:59, pentru premiile acordate in baza
Clasamentului General Final. La sfarsitul fazei de concurs, pe 5 iulie 2020, ora 23:59, se
cumuleaza toate punctele, se realizeaza clasamentul final, se desemneaza castigatorii si se
acorda premiile corespunzatoare.
La sfaristul fiecarei etape ale Ligii 1 se face un Clasament al Etapei. Utilizatorul care a obtinut
cele mai multe puncte la finalul fiecarei etape primeste 1 premiu constand intr-o optiune gratuita
World HD Go timp de 4 luni pe contul cu care este inscris in jocul Ghiceste scorul sezon 10.

Meciurile amanate sau disputate ulterior, meciurile castigate la masa verde, precum si alte cazuri
exceptionale nu vor fi incluse in cadrul punctajelor decat daca sunt comunicate public in timp util pentru
faza de concurs. Daca scorurile finale oficiale in aceste cazuri exceptionale vor fi comunicate in perioada
de concurs, punctajele recalculate vor putea fi incluse si luate in considerare pentru Clasamentul General
final al Concursului.

6. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor


Premiile acordate pe baza de puncte si al Clasamentului General Final

-

1 premiu constand intr-un TV Samsung UE50NU7092UXXH in valoare de 1585 ron (TVA inclus),
care se acorda utilizatorului care a obtinut cele mai multe puncte la finalul concursului

-

1 premiu constand intr-un TV LG LG32LN5758, in valoare de 1012 ron (TVA inclus), care se
acorda utilizatorului clasat pe locul al doilea

-

1 premiu constand intr-un smartwatch Huawei Watch GT Sport Black 55023259 CNDHWI2500301, in valoare de 486 ron (TVA inclus), care se acorda utilizatorului clasat pe locul al
treilea



Premiile acordate pe baza de puncte si Clasament al Etapei

La sfarsitul fiecarei etape a Ligii 1 se face un clasament al etapei. Participantul care a obtinut cele mai
multe puncte la finalul fiecarei etape primeste 1 premiu constand intr-o optiune gratuita World HD Go timp
de 4 luni pe contul cu care este inscris in jocul Ghiceste scorul sezon 10. Cu fiecare etapa noua, acest
clasament al jucatorilor etapei se reseteaza si se contorizeaza strict punctele obtinute pe fiecare etapa in
parte.
In cazul in care un participant se claseaza de mai multe ori pe locul 1 in Clasamentul Etapei atunci
activarea optiunii TV castigate se poate face numai dupa expirarea perioadei de 4 luni de la prima
activare a optiunii TV.
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Optiunea castigata este gratuita timp de 4 luni, cat se seteaza valabilitatea premiului, dupa care se
dezactiveaza automat. Dupa dezactivare, participantul nu va mai putea accesa continutul corespunzator
optiunii World Hd Go in aplicatia TV Go. Pentru a avea acces din nou va trebui sa urmeze pasii de
achizitie
disponibili
la
www.orange.ro/servicii-fixe/tv/orange-tv-go/optiuni-orange-tvgo/index.html#channels
Prin optiunea World HD Go se ofera acces la canale TV romanesti si internationale de interes general,
stiri, documentare, film, sport, canale pentru copii si muzica disponibile in site-ul tvgo.orange.ro si
aplicatia Orange TV Go. Mai multe detalii despre optiune pot fi gasite la adresa www.orange.ro/serviciifixe/tv/orange-tv-go/optiuni-orange-tv-go/index.html#channels.
In cazul in care unul sau mai multi participanti au acumulat acelasi numar de puncte, se considera
castigator participantul care a salvat primul ultima predictie corecta a unui meci.
In cazul unor erori de orice natura care pot altera rezultatele corecte si clasamentul final, acestea pot fi
modificate in orice moment de Organizator in functie de actualizarile datelor corecte corespunzatoare si
ale altor scoruri corectate si actualizate ulterior incheierii meciurilor.


Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului Ghiceste scorul sezon 10

Pe tot parcursul concursului sunt oferite urmatoarele premii:
-

1 premiu constand intr-un TV Samsung, UE50NU7092UXXH, in valoare de 1585 ron (TVA
inclus), care se acorda utilizatorului care a obtinut cele mai multe puncte la finalul concursului

-

1 premiu constand intr-un TV LG, LG32LN5758, in valoare de 1012 ron (TVA inclus), care se
acorda utilizatorului clasat pe locul al doilea

-

1 premiu constand intr-un smartwatch Huawei Watch GT Sport Black in valoare de 486 ron (TVA
inclus), care se acorda utilizatorului clasat pe locul al treilea

-

24 de premii constand intr-o optiune World HD Go gratuita timp de 4 luni, in valoare de 3.5 euro
TVA inclus pentru fiecare optiune. Valoarea unui premiu este de 3.5 euro x 4 luni = 14 euro.
Valoarea tuturor premiilor in optiuni x 24 de premii = 336 euro, TVA inclus, pe conturile cu care
utilizatorii sunt inscrisi in jocul Ghiceste scorul sezon 10. Premiile in optiuni nu se acorda pentru
sesiunea de Playoff/ Playout ale Ligii 1.

Traficul de internet aferent navigarii pe site-ul tvgo.orange.ro sau in aplicatia Orange TV Go va fi facturat
in functie de tariful corespunzator pachetului de internet detinut de catre Participant.
Valoarea totala a premiilor oferite de Organizator in cadrul Concursului este de 3083.24 ron (TVA inclus)
+ 336 de euro (TVA inclus) valoarea tuturor optiunilor World HD Go.
Conditii de acordare a premiilor
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu pot fi convertite in bani. In cazul refuzului scris
al Castigatorilor de a intra in posesia premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui
premiile respective.
Daca Participantul castigator nu indeplineste conditiile de participare/acordare a premiilor, este
descalificat, este in imposibilitatea de a se prezenta pentru verificarea identitatii si pentru semnarea
procesului verbal de acceptare a premiului in termenele comunicate (boala, forta majora, caz fortuit sau
alte evenimente asemanatoare) sau in cazul in care refuza sa intre in posesia premiului, Organizatorul va
acorda premiul Participantilor castigatori de rezerva, in ordinea punctajului acumulat pentru fiecare faza a
concursului sau a castigatorilor de rezerva, in cazul tragerii la sorti, conform procedurii de acordare
descrise in prezentul Regulament.
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Participantii castigatori trebuie sa raspunda apelurilor consultantilor Organizatorului in termen de 72 de
ore din momentul in care acestia au inceput sa ii apeleze pentru a le furniza detalii despre modalitatea in
care vor intra in posesia premiilor.
Activitatea de contactare a Participantilor castigatori de rezerva va dura pana la data 15 iulie 2020, pentru
premiile oferite pentru Concursul pe baza de clasament, conform procedurii de acordare a premiilor
descrise in prezentul Regulament. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai acorda premiile
nealocate.
Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la
apelurile consultantilor Orange, nu se afla in aria de acoperire, are serviciul de mesagerie vocala
neactivat sau nu are spatiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are
serviciul roaming activat sau pentru orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele
mentionate in prezentul Regulament.
In timpul convorbirii telefonice, Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze informatii detaliate (numele
complet, adresa). Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care
raspunde la apelul consultantilor sai si nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare
validarii castigatorului. Sunt luate in calcul datele de validare oferite la primul apel al Organizatorului,
cand i se va prezenta Participantului castigator motivul apelarii numarului respectiv. Orice abatere atrage
descalificarea din Concurs. Refuzul participantului de a furniza datele de identitate in cadrul apelului
Organizatorului, atrage descalificarea respectivului Participant.
In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic in perioada mentionata, acestia pierd dreptul de a
primi premiul. Dupa aceea, premiul nu va mai putea fi revendicat de castigator, el ramanand in posesia
Organizatorului.
O locatie diferita de cea indicata nu este acceptata de Orange Romania. Pentru a intra in posesia
premiilor, castigatorii trebuie sa completeze procesul verbal de predare-primire și să prezinte
reprezentantului Organizatorului buletinul/ cartea de identitate in original. In cazul neprezentarii
castigatorului in termenul acordat, precum si in cazul in care nu prezinta documentele solicitate, acesta
pierde dreptul de a primi premiul.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand perioada de incetare a concursului sau perioada de
atribuire a premiilor.
Acordarea premiilor
Toate premiile vor fi acordate Castigatorilor cu obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii:acestia a
urmãtoarelor conditii:
 Castigatorii trebuie sa nu fie declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prezentului
Regulament
 In cazurile in care Castigatorul nu prezinta actul de identitate in original, datele cuprinse in acesta
nu coincid cu cele transmise de castigator, o alta persoana decat Castigatorul se prezinta sa
ridice premiul, Castigatorul nu se prezinta in locatia stabilita pentru ridicarea premiului,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului
 Numerele de telefon si conturile (utilizatorii) online suspendate sau inchise pe motiv de frauda vor
fi descalificate
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusa la
cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului fara drept de compensare si
fara obligatie de preaviz.
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Responsabilitatea
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create in urma accesarii Ghiceste
scorul, a participarii la concurs sau a utilizarii premiilor.
De asemenea, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina imposibilitatea
participarii oricarei persoane interesate la Concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in
prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica, a politicii financiare a Organizatorului
sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, cum ar fi: aglomerarea retelei, folosirea incorecta a Portalului
Orange pe mobil, iesirea din aria de acoperire Orange, consumarea creditului PrePay, depasirea limitei
de credit pentru abonamente etc.
Organizatorul isi declina raspunderea cu privire la orice solicitare emisa de catre Participantii care
acceseaza Concursul din afara teritoriului Romaniei, acestia fiind obligati sa suporte costurile
suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului in roaming.
Organizatorul nu poate fi considerat raspunzator in cazul erorilor de orice natura care pot altera
rezultatele meciurilor, clasamentul fiecarei faze, precum si clasamentul final. In cazul aparitiei unor erori in
datele furnizate cu privire la rezultatele meciurilor, Organizatorul va actualiza datele corespunzatoare cu
rezultatele corecte, precum si clasamentul castigatorilor daca este cazul, fara drept de compensare.
Taxe
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigatori, in conformitate cu Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revenind in exclusivitate Castigatorului.
Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare
aplicat de Organizator.
Reclamatii si litigii
Orice reclamatie legata de desfasurarea Concursului va fi adresata in scris Organizatorului la adresa
sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care
s-a produs evenimentul reclamat.
Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum si
motivele de fapt care stau la baza reclamatiei.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau,
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente
din Bucuresti.
Modificarea Regulamentului
Organizatorul isi rezerv dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ intrerupe/
prelungi oricand desfasurarea acestui concurs, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la
cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare.
Orice modificare adusa prezentului Regulament va fi autentificata de catre notarul public si va face parte
integranta din acest Regulament. Modificarile urmeaza sa produca efecte la data publicarii lor pe pagina
de internet a Organizatorului, in sectiunea dedicata Concursului.
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Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a
modificarilor aparute in cadrul Campaniei, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a
Campaniei.

In situatia in care Campania este intrerupta/suspendata, Organizatorul va oferi premiul clientilor care au
participat la Campanie pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul
Regulament.
Publicitate
Participarea la Campanie implică acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si
utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.
Imaginile premiilor afisate pe www.orange.ro/ghiceste-scorul sunt cu titlu de prezentare
Oana Comanescu
TV & Content Services Manager
Orange Romania S.A.

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1.

Orange Romania – operator de date cu caracter personal

Orange Romania, cu sediul in Europe House, bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, Sector 1, cod postal 010665,
Bucuresti, Romania, numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/10178/1996, Cod Unic de
Inregistrare 9010105, ca organizator al Concursului, este operator de date cu caracter personal si
prelucreaza datele cu caracter personal intr-un mod confidential, sigur si transparent.
2.

Orange Romania va pune la dispozitie o adresa dedicata pentru orice cereri sau intrebari
legate de modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice intrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participantii
pot utiliza adresa dedicata, dpo@orange.ro, precizand in solicitare numele Concursului „Ghiceste scorul –
sezonul 10”. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa si prin posta, la adresa
Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod postal 010665, Bucuresti, Romania, in atentia
Responsabilului cu Protectia Datelor Orange Romania si precizand numele Concursului
Toate mesajele vor primi raspuns in termenul stabilit conform prevederilor legale (avandu-se in vedere si
posibilitatile tehnice de implementare a solicitarilor primite).
3.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul desfasurarii Concursului, Societatea va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date
cu caracter personal:
 Datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa e-mail, numarul de telefon, aliasul
contului participant la concurs
 Detalii cu privire la produsele si serviciile Orange care fac obiectul Campaniei
 Inregistrările si rezultatele participantului în cadrul Concursului
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Alte date necesare pentru derularea Campaniei si completarea procesului-verbal de predare a
premiilor (cod numeric personal), conform legislatiei specifice aplicabile

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la conditiile Regulamentului reprezinta
neparticiparea in Concurs sau in cazul participantilor castigatori declararea lor ca necastigatori.
4.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv in scopul derularii Concursului

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Orange Romania, in
calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicati in Campanie in vederea:
organizarii si desfasurarii Concursului; desemnarii si validarii castigatorilor; atribuirii premiilor si indeplinirii
obligatiilor fiscale si contabile aferente organizatorilor de campanii promotionale. Totodata, Orange
Romania va face publice datele castigatorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu
platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.
5.

In calitate de participant la Concurs, aveti drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu
caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:













6.

Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram
datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre
modul de prelucrare
Dreptul la rectificare, care se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor cu caracter
personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete
Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va sterge fara intarzieri nejustificate
datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare,
datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale
Dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati
exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor
cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de
datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp
in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal
prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra
Dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive
legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor,
drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta
Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal,
pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod
curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator
Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP)
Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva operatorului in cazul in care considerati ca
drepturile de care beneficiati au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor dumneavoastra cu
caracter personal fara a se respecta dispozitiile legale in materie
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv
profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar,
cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara sau permisa de lege
Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite de catre Orange Romania catre partenerii
implicati in Campanie sau catre alte persoane autorizate
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Orange Romania poate comunica datele personale ale participantilor unor terte parti numai in
urmatoarele situatii:
 Afiliati: datele personale pot fi comunicate societatilor afiliate in scopuri de afaceri legitime
 Furnizori de servicii: Orange Romania poate contracta furnizori de servicii, agenti sau
antreprenori care sa asiste societatea in derularea Campaniei. Orange Romania solicita acestor
terte parti sa respecte toate legile aplicabile privind protectia datelor si cerintele de securitate
referitoare la datele personale ale participantilor prin incheierea unui acord scris.
 Consultanti sau parteneri externi Orange Romania care ofera asistenta societatii
 Autoritati publice: Orange Romania poate comunica datele Clientului in cazul in care i se impune
acest lucru prin lege sau in cazul in care considera, de buna credinta, ca respectiva divulgare
este necesara in mod rezonabil pentru derularea corespunzatoare a obligatiilor fiscale, proceselor
juridice, investigatiilor sau pentru a raspunde la orice reclamatii
7.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor sau altor persoane

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoane fizice cu varsta de minim 18 ani la data inregistrarii
participarii in cadrul Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai
mica de 18 ani.
8.

Orange Romania a aplicat masuri de siguranta adecvate pentru a garanta siguranta datelor
personale ale participantilor si a implementat si durate specifice pentru ca datele personale
sa fie pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranta datelor personale, Orange Romania a implementat o
serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriale general acceptate in
acest sens. Aceste mijloace de protectie nu acopera acele date personale pe care participantii aleg sa le
comunice in spatii publice online sau offline.
Pastrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de
catre Orange Romania pe perioada desfasurarii Campaniei, respectiv pana la validarea castigatorilor.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Orange Romania conform
prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila sau cat este necesar pentru a raspunde unei
reclamatii sau a ne apara in cazul unei litigiu.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange Romania va sterge/distruge
aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare intr-un mod sigur.
9.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Concursului. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Societatii si/sau al Concursului, respectiv
va fi adusa la cunostinta participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintate cu privire la
regulament/campania promotionala.
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