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REGULAMENTUL CONCURSULUI ,,UP CADOU.  

ACCELERATOR DE BUCURIE ÎN VACANȚA TA DIN 2021”  

 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
Concursul „UP CADOU. ACCELERATOR DE BUCURIE ÎN VACANȚA TA DIN 2021” (denumit în 
continuare „Concursul”) este organizat de UP  România SRL (denumită în continuare „Organizator”), 
persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, sector 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/6468/2002, C.U.I. 14774435, cont IBAN 
RO87INGB0001008150978910 deschis la ING Bank Centrală, reprezentată prin Administrator Elena Pap. 
Concursul se desfăşoară pe pagina web a Organizatorului: www.upromania.ro. 
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului 
(denumit în continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mai jos menţionate. Regulamentul Oficial este 
întocmit şi va fi făcut public începand cu data de 01.12.2020, pe pagina web a Organizatorului, 
www.upromania.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, 
completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința participanților pe pagina web a 
Organizatorului, www.upromania.ro.  
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 
Concursul se derulează în perioada 2 decembrie - 31 decembrie 2020 şi se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament Oficial. 
 
SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României.  
 
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Având în vedere campania de promovare a produsului ,,TICHET CADOU – UP CADOU’’ desfășurată de 
Organizator, la Concursul „UP CADOU. ACCELERATOR DE BUCURIE ÎN VACANȚA TA DIN 2021’’ pot 
participa persoanele juridice care au calitatea de client al Organizatorului, având contract valabil și valid 
încheiat cu acesta, și în perioada 02 decembrie - 31 decembrie 2020 plasează și achită o comandă de 
tichete cadou – UP CADOU, indiferent de tipul de suport, respectiv hârtie sau electronic. Participanţilor nu 
le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de acest concurs.  
Nu pot participa la concurs angajaţii Organizatorului, prin intermediul firmelor rudelor lor apropiate 
(soţ/soţie, copii, părinţi).  
 
SECŢIUNEA 5.  PREMIILE CONCURSULUI 
Premiile vor fi acordate sub forma de vouchere de turism.  
Se vor acorda 3 (trei) premii, respectiv 3 ( trei ) vouchere de turism,  fiecare  in valoare de 1000 lei . 
Voucherele  de turism sunt nemoninale si  se pot utiliza pe site-ul de rezervari  on-line travelminit.ro, pentru 
rezervarea cazarilor marcate ca atare in site,  pe parcursul anului 2021.    
Valoarea totală a premiilor este de  3.000 lei (cu  TVA inclus).  
 
SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
Participă la concurs persoanele juridice care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la Secțiunea 4.  Toate  
persoanele juridice care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea 4 sunt considerate implicit participanți la 
concurs, fără a fi nevoie de o manifestare de voință sau înscriere din partea lor, și vor fi înscrise la tragerea 
la sorți. 
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Tragerea la sorţi va avea loc în data de 15 ianuarie 2020 în  prezenţa unei comisii formată din 3 (trei) 
reprezentanţi ai Organizatorului (dintre care unul va fi consilier juridic), comisie care  va extrage un 
câștigător și câte 3 rezerve pentru fiecare premiu prin intermediul platformei www.random.org, pentru 
situaţia prevazută la Secţiunea 9 

 
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE  
Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor 
impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea 
personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.  
Orice încercare de fraudare va avea drept consecinţă imediată descalificarea din concurs. Nu vor fi luate in 
considerare înscrierile efectuate prin tentative de fraudă sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile şi 
termenii Regulamentului. 
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări 
necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor, 
prevăzut în prezentul Regulament.  
            
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA  DATELOR PERSONALE 
Campania se adresează persoanelor juridice, astfel că nu vor fi prelucrate date cu caracter personal al 
unor persoane fizice, altele decât datele de identificare (nume, funcție în cadrul societății client) și de 
contact (număr de telefon, adresă de e-mail) aparținând unor persoane de contact și/sau reprezentanți ai 
persoanelor juridice participante, astfel cum ele deja se regăsesc în contractele încheiate. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal menționate se va face doar în cazul persoanelor juridice desemnate 
câștigătoare ale extragerii și doar pentru contactarea lor în vederea intrării în posesie asupra premiilor. 
Prelucrarea se va realiza pe baza interesului legitim al Organizatorului și exclusiv în scopul menționat mai 
sus. 
Datele cu caracter personal sunt pastrate conform regulilor de păstrare implementate de către Organizator 
cu privire la contracte, respectiv pentru un termen de până la 5 ani după încetarea producerii de efecte de 
către acestea. 
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: (i) dreptul de acces la 
datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă 
opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De 
asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei 
prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior. 
 
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi 
orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor 
personale, vă rugăm să ne contactați la sediul nostru (menționat mai sus), telefonic, la numărul 
021.402.82.23 sau să transmiteți o solicitare către DPO-ul nostru, utilizând următoarea adresă de e-mail: 
gdpr.upromania@upromania.ro. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai 
târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți 
nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. 
 
SECŢIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR 
În cadrul acestui Concurs nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau 
alte beneficii.  
Denumirea câştigătorilor va fi cunoscuta prin intermediul  blogului  Up Romania, unde se va publica lista cu 
câștigâtorii,   începând cu data de 22.01.2021. Câştigătorii vor fi contactaţi prin telefon şi/sau e-mail de 
către reprezentanţii Organizatorului, pentru a primi informaţii asupra modalităţii de intrare în posesia 
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premiului. În cazul în care câştigătorul nu răspunde la mesaj/telefon în maximum 2 zile de la înştiinţare, 
Organizatorul depunând toate eforturile necesare în acest sens, câştigătorul va fi invalidat, pierzând dreptul 
de atribuire a premiului fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, şi se va apela la rezervele 
extrase care vor fi supuse aceleiaşi proceduri de validare. În condiţiile în care nici rezervele extrase nu pot 
fi validate conform condiţiilor prezentului regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui 
premiul respectiv. 
 
SECŢIUNEA 10.  FORŢA MAJORĂ 
 Organizatorul poate înceta concursul şi îşi declină orice responsabilitate în cazul producerii unor 
evenimente, independente de voinţa sa,  care constituie caz fortuit sau forţă majoră, astfel cum sunt 
definite de lege şi care nu permit continuarea prezentului concurs. 
 
SECŢIUNEA 11. LITIGII 
Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale 
amiabilă. În cazul în care aceasta nu este posibilă, instanţa competentă pentru judecarea litigiului va fi cea 
de la sediul Organizatorului. 
 
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe website-ul 
www.upromania.ro şi la sediul Organizatorului. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de 
acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei 
aplicabile în România.               
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