REGULAMENT TOMBOLĂ
Art 1 – Organizatorul și Regulamentul
1.1. Organizatorul tombolei cu premii este Asociația Studenților din cadrul Universității
POLITEHNICA din București - AS POLI, cu sediul social București, Sector 6, Str. Splaiul
Independenței Nr. 290, reprezentată prin domnișoara Manuela Catinca HILEA în calitate de Președinte.
1.2. Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament
(denumit în continuare „Regulament”).
1.3. Prezentul Regulament este disponibil, în mod gratuit, în permanență pe durata Tombolei, pe site-ul
www.cariere.upb.ro și poate fi obținut, în mod gratuit, de pe site-ul menționat.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile, cu
minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.
Art. 2 – Teritoriul și durata de desfășurare a Tombolei cu Premii
2.1. Tombola cu premii este organizată pe teritoriul României și se desfășoară în cadrul Asociației
Studenților din Universitatea POLITEHNICA din București - AS POLI, Splaiul Independenței nr. 290,
Sector 6, București.
2.2. Tombola se va desfășura în perioada 06-07 noiembrie 2019, până la finalizarea Târgului de Cariere
– POLIJobs.
2.3. După data încheierii perioadei de desfășurare a Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio
responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual
conduce la concluzia actualității sau continuării Tombolei.
2.4. Premiile care nu vor putea fi înmânate câștigătorilor din motive independente de Organizator în termen
de 30 de zile calendaristice de la data anunțării câștigătorilor nu vor mai fi datorate de Organizator, iar
câstigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.
Art. 3 – Dreptul de participare
3.1. La Tombola cu premii organizată de Asociația Studenților din Universitatea POLITEHNICA din
București pot participa studenții și absolvenții UPB, care pe perioada tombolei completează formularul
de înregistrare și participă la cel puțin o prezentare de companie.
Formularul de înregistrare se găsește la următoarele adrese:

• https://www.facebook.com/events/2569046443138568/;
• www.cariere.up.ro.
3.2. La Tombolă nu pot participa angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și soții/soțiile, ori
rudele de gradul întâi și doi ale acestora.
Art. 4 – Desemnarea și validarea câștigătorilor
Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți automată prin intermediul site-ului Random.org., la finalul
evenimentului. Primul câștigător extras va fi pentru laptop Dell Vostro 3584, premiul doi pentru cel de-al
doilea câștigător va fi telefon Huawei P20 și premiul trei va fi o tabletă Samsung Galaxy TAB A 10.1.
4.1. Câștigătorii vor fi validați de către Organizator în baza numărului de pe brățară, în termen de 2 zile
lucrătoare de la tragerea la sorți.
4.2. Pentru a fi validați și pentru a intra în posesia premiului câștigat, câștigătorii sunt obligați să prezinte
brățara, al cărei număr trebuie să corespundă cu numărul extras.
4.3. După validare, numele câștigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul www.cariere.upb.ro, iar aceștia

vor fi contactați telefonic sau prin e-mail de către un reprezentant al Universității POLITEHNICA din
București la numărul/numerele de telefon sau la adresa de e-mail indicată de aceștia cu ocazia înregistrării.
4.4. Pentru a preveni situația în care câștigătorii nu vor putea fi contactați și validați în termenul de 2 zile
lucrătoare de la tragerea la sorți, sau aceștia nu vor putea beneficia de premiul câștigat din motive
independente de organizator, pentru fiecare premiu în parte se vor extrage încă 2 câștigători de rezervă. În
cazul în care primi câștigători nu vor putea fi contactați sau nu vor putea beneficia de premiile câștigate,
se va apela la câștigătorii de rezervă în ordinea extragerii acestora. Termenul de contactare și validare a
câștigătorilor de rezervă va fi de 1 zi lucrătoare de la data deciziei de a apela la câștigătorii de rezervă.
4.5. În cazul în care nu vor putea fi contactați niciunul dintre câștigătorii de rezervă, se va organiza o nouă
tragere la sorți.
Art. 5 – Premiile
5.1. Premiile Tombolei constau în:
• Premiul I - Laptop Dell Vostro 3584;
• Premiul II - Telefon Huawei P20;
• Premiul III - Tabletă Samsung Galaxy TAB A 10.1.
Valoarea totală a premiilor ce vor fi acordate prezentei Tombole este de 5.100 lei (TVA inclus).
5.2. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii se vor adresa la numărul de telefon
0214.029.086 sau la adresa de e-mail polijobs@upb.ro, unde vor intra în posesia tuturor informațiilor
necesare ridicării premiilor câștigate. Pentru a beneficia de premiile acordate, câștigătorii se vor prezenta la
adresa Str. Splaiul Independenței, Nr. 313, Sector 6, București, Biblioteca Centrală, Corp A, Parter, Camera
P02, până în cel târziu 5 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorilor, în caz contrar putând pierde dreptul
de a beneficia de premiul câștigat.
5.3. Refuzul de a primi premiile conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu.
5.4. Câștigătorii își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor
(inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta neasumându-și nicio
responsabilitate pentru informațiile și datele care nu corespund realității și/sau pentru declarațiile
mincinoase și nici pentru orice consecință care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declarație.
Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false este decăzut din calitatea de câștigător.
5.5. De asemenea, organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu,
inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legată de vreun premiu.
Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și
niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau
în legătură cu acesta.
Art. 6 – Contravaloarea în bani
Nu este posibilă înlocuirea niciunuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte
beneficii.
Art. 7 – Dreptul la imagine
Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Tombolă constituie acordul
participanților referitor la faptul că imaginea (numele și fotografia) acestora pot fi făcute publice și folosite
în materiale publicitare de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără niciun fel de plată
aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către
Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

Art. 8 – Protecția datelor cu caracter personal
8.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care participanții la Campanie le furnizează. Refuzul participantului de a
furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în vederea participării la
Tombolă.
8.2. Participanților la tombolă le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, printre care:
• dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și
în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu
sunt prelucrate de acesta;
• dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator,
la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor
a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după
caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c)
realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu
presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul
unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
8.3. Pentru exercitarea drepturilor arătate mai înainte, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată
și semnată la sediul Organizatorului prevăzut în preambul.
Art. 9 – Încetarea înainte de termen a Tombolei
9.1. Tombola poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța
majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a
continua Tombola.
9.2. Situațiilor avute în vedere la alin. 1.1. le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al
instanței competente sau altei autorități publice competente.
9.3. În situațiile avute în vedere la alin. 1.1. și 1.2., Organizatorul nu mai este ținut de nicio obligație către
Participanții la Tombolă, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de
despăgubire sau altele asemenea.
Art. 10 – Litigiile și legea aplicabilă
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și participanții la Tombolă, pe de altă
parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.
10.2. Legea aplicabilă este legea română.
Asociația Studenților din Universitatea Politehnica din București - AS POLI
Președinte,
Manuela Catinca HILEA

