REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Liga Elevilor Meseriași”, 2019

Prezentul Regulament Oficial al Concursului „Liga Elevilor Meseriași”, 2019 („Regulamentul”)
oferă informaţii cu privire la desfăşurarea unui program organizat la nivelul județului Buzău
care se adresează elevilor din unitățile de învățământ profesional și tehnologic. Unităţile de
învățământ cărora li se adresează Concursul „Liga Elevilor Meseriași”, 2019 (denumit în
continuare “Concursul”) sunt menționate în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament si au fost
selecţionate în funcţie de priorităţile privind dezvoltarea locală identificate pentru comunităţile
în care OMV PETROM S.A. își derulează activitatea, ținând cont de Concursul „Liga Elevilor
Meseriași”, 2018 și de locurile actualmente disponibile în cadrul Programului „Liga Elevilor
Meseriași” (denumit în continuare „Programul”). În centrul programelor de responsabilitate
socială pe care OMV PETROM S.A. le iniţiază şi susţine stau valori şi obiective precum spiritul
civic, grija faţă de mediul înconjurător, respectul pentru comunităţile în care oamenii trăiesc şi
sprijinirea activităţilor antreprenoriale și a educației elevilor din aceste comunităţi.
Acest Regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricăror activităţi ce urmează
a fi întreprinse în cadrul Concursului, precum și ulterior, cu ocazia participării elevilor selectați
în Program. Prin acest Concurs nu se realizează promovarea ori referirea la produsele şi
serviciile OMV PETROM S.A., activităţile sale, planurile de afaceri, relaţiile cu partenerii de
afaceri, structura organizatorică etc. Prezentul Concurs nu reprezintă şi nu se asimilează
loteriei publicitare.
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI “LIGA ELEVILOR MESERIAȘI”.
1.1 Concursul „Liga Elevilor Meseriași”, 2019 se va desfăşura prin intermediul site-ului
www.taraluiandrei.ro şi este iniţiat, susţinut şi implementat în mod direct de către OMV
PETROM S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22,
sector 1 (Petrom City), Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/8302/1997, şi având codul de înregistrare fiscală RO 1590082 (denumită
în cele ce urmează „Organizatorul”).
1.2 Concursul se va desfăşura conform instrucţiunilor comunicate de către Organizator, cu
aplicarea prevederilor prezentului Regulament şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor de
utilizare a site-ului www.taraluiandrei.ro („Website-ul”), ce pot fi cunoscute prin accesarea
opţiunii „Termeni şi Condiţii” afişate pe Website.
1.3 Persoanele cu drept de participare (potrivit Secţiunii 4 de mai jos) ce doresc să se înscrie
în vederea participării în Concurs trebuie să respecte prezentul Regulament, precum şi oricare
dintre termenii şi condiţiile de utilizare a Website-ului, portal prin intermediul căruia va fi
implementat întregul Concurs „Liga Elevilor Meseriași”.
1.4 Regulamentul este întocmit şi este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate
prin accesarea site-ului www.taraluiandrei.ro, în secțiunea Liga Elevilor Meseriași (la butonul
„Regulament”). Website-ul reprezintă portalul în cadrul şi prin intermediul căruia vor fi
întreprinse toate activităţile legate de organizarea acestui Concurs. De asemenea, informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea Concursului pot fi solicitate la adresa de e-mail:
lem@taraluiandrei.ro sau la telefon 0745 352 851, între orele 10:00-18:00.
1.5 Condiţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului, conform prezentului
Regulament, precum şi regulile de evaluare a formularelor de înscriere în Concurs (denumite
în continuare individual „Formularul de înscriere” şi colectiv „Formularele de înscriere”) sunt
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obligatorii şi se regăsesc în cuprinsul Secțiunii 6 de mai jos. Organizatorul îşi rezervă dreptul
de a modifica şi/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condiţiile privind
organizarea Concursului, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea
acestuia, ori de a modifica perioadele de desfăşurare a Concursului, cu înştiinţarea prealabilă
a participanţilor/potenţialilor participanţi cu privire la orice modificare a prevederilor
Regulamentului. Modificările şi/sau completările vor fi comunicate cu cel puţin 24 de ore
înainte ca acestea să devină aplicabile, prin afişarea pe Website (la secțiunea Liga Elevilor
Meseriași, butonul „Regulament”).
1.6 Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, prezentul Concurs se desfăşoară în limba română.
Organizatorul nu va avea obligaţia să asigure servicii de traducere/interpretare în legătură cu
participarea la Concurs, inclusiv în ceea ce priveşte premiile oferite conform prevederilor
Regulamentului şi nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind
exclusiv în sarcina participanţilor.
1.7 Unicul titular al Website-ului este OMV PETROM S.A..
1.8 Concursul se va desfăşura cu sprijinul agenţiei S.C. GRAFFITI Public Relations S.R.L.cu
sediul în Strada Ion Brezoianu 23-25, Palatul Universul, Clădirea B, Etajul 3, Sector 1, Cod
Postal 10131, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub Nr:
J40/718/2009, având codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA RO24980530 („Agenţia”).
Astfel, dacă Organizatorul nu va decide ulterior şi în mod expres altfel, Agenţia, prin
reprezentanţii săi, va coordona activităţile legate de organizarea Concursului.
1.9 Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate şi utilizate în cadrul Concursului se face
în conformitate cu legislaţia română și europeană aplicabilă.
SECŢIUNEA 2. NATURA ŞI SCOPUL CONCURSULUI.
2.1 Concursul reprezintă una dintre componentele programului interactiv de responsabilitate
socială corporatistă (CSR) intitulat „Ţara lui Andrei”, program ce presupune şi vizează în mod
direct stimularea interesului unor grupuri de indivizi şi cointeresarea acestora în diverse
activităţi de promovare şi protejare a unor valori sociale (în general) şi valori corporatiste (în
particular) legate inclusiv de calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea educaţiei indivizilor,
susţinerea şi dezvoltarea unor comunităţi locale, promovarea și susținerea învățământului
profesional și tehnic. În mod specific, Concursul are ca obiective generale să contribuie la
îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnologic și pregătirea elevilor din unități
de învățământ cu profil profesional și tehnologic pentru piața muncii, prin dezvoltarea
aptitudinilor profesionale și personale.
2.2 Acest Concurs vizează selectarea unui număr de minim 8 liceeni care să completeze
Comunitatea Liga Elevilor Meseriași în anul 2019, ca urmare a absolvirii/retragerii din
Comunitatea Ligii Elevilor Meseriași a reprezentanților din unitățile de învățământ participante
(licee tehnologice menționate în Anexa nr.1 a Regulamentului) din județul Buzău.
Astfel, prin implicarea în activităţile pe care Concursul le presupune, se urmăreşte contribuția
la îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnologic în județul Buzău prin
pregătirea elevilor Ligii prin cursuri de dezvoltare personală și advocacy şi implicarea directă
în diverse activităţi iniţiate şi susţinute de Organizator în legătură cu dezvoltarea educaţiei
elevilor și profesorilor din licee, susţinerea şi dezvoltarea comunităţilor locale, valori pe care
Organizatorul le promovează atât în cadrul propriei organizaţii, cât şi în relaţiile cu alte grupuri
de indivizi cointeresate, precum parteneri de afaceri, comunităţi locale, autorităţi, şi orice
cetăţean care împărtăşeşte deopotrivă respectul faţă de oricare dintre aceste valori.
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SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI.
3.1 Concursul va fi lansat după cum urmează:
Concursul va fi lansat începând cu data de 8 mai 2019 şi, sub rezerva neintervenirii unei decizii
de modificare a duratei sau perioadei Concursului ori de suspendare sau încetare a
Concursului, se va încheia în pe data de 31 mai 2019, ora 24:00.
Anunţarea câştigătorilor celor 8 locuri în Liga Elevilor Meseriași se va face pe site-ul
www.taraluiandrei.ro, secțiunea Liga Elevilor Meseriași, până la data de 03 iunie 2019, în urma
procesului de selecție prezentat in Regulament.
3.2 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Concursului, precum şi
suspendarea ori încetarea Concursului printr-un act scris, parte integrantă a Regulamentului
(document care poate fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi cu cel puţin 24 de ore înainte
ca modificările să devină aplicabile, prin afişarea pe Website.
SECŢIUNEA 4. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE.
4.1 Înscrierea şi participarea la Concursul „Liga Elevilor Meseriașilor”, 2019 presupune
cunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a prezentului Regulament, în integralitatea
acestuia, precum şi cunoaşterea, acceptarea şi respectarea termenilor şi condiţiilor de
utilizare a Website-ului, conform celor precizate la Secţiunea 1 de mai sus.
4.2 Concursul este deschis participării elevilor din unitățile de învățământ menționate în Anexa
nr. 1 a prezentului Regulament, astfel:
- elevilor din clasele IX –XI care studiază la profilul tehnologic;
- elevilor din clasele IX-X care studiază în clase profesionale.
4.3 Participanţii la Concurs care au vârsta sub 18 ani se pot înscrie numai cu acordul părintelui
sau al reprezentantului legal, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere decurgând din
participarea minorului, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate
de participarea persoanei respective la acest Concurs.
4.4. La prezentul Concurs au dreptul să participe inclusiv rudele (indiferent de grad) angajaţilor
Organizatorului, ai Agenţiei şi ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea
acestui Concurs, dacă studiază la unitățile de învățământ menționate în Anexa nr.1 a
Regulamentului, Organizatorul şi toate celelalte entităţi implicate în desfăşurarea Concursului
garantând deplina obiectivitate a procesului de selecţie a câştigătorilor.
SECŢIUNEA 5. ETAPA I – ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR ÎN CONCURS.
5.1 Înscrierea participantilor din unitățile de învățământ din județul Buzău, menționate în
Anexa nr.1 a Regulamentului se poate realiza în perioada 06 mai - 19 mai 2019, ora 24:00.
5.2 Înscrierea propriu-zisă în Concurs se va realiza de către fiecare elev în parte şi presupune:
•

•
•

acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor
privind utilizarea Website-ului, disponibile pe acest portal prin accesarea opţiunii
„Termeni şi Conditii”
completarea Formularul de înscriere disponibil online pe site-ul www.taraluiandrei.ro,
secțiunea Liga Elevilor Meseriași.
Completarea, semnarea de către părinți/reprezentant legal a Acordului de participare
la concurs și de prelucrare a datelor cu caracter personal și transmiterea acestora
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către Organizator prin încărcarea pe site (daca participanții au vârsta până în 18 ani).
Acordul de participare la Concurs și de prelucrare date personale pentru minori pot fi
descărcate de pe site-ul www.taraluiandrei.ro, secţiunea Liga Elevilor Meseriași.
5.3 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la participantii la Concurs care înscriu
pe Website date de contact incorecte şi din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta
participanţii la Concurs pentru a le transmite diverse informaţii cu privire la Concurs.
5.4 Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai sus ori încălcarea obligaţiilor aflate în
sarcina participanţilor dă dreptul Organizatorului de a refuza înscrierea participantului în
Concurs sau, după caz, respingerea/descalificarea acestuia la momentul evaluării conform
prevederilor Regulamentului (cu toate consecinţele ce pot decurge din aceasta şi fără nicio
despăgubire din partea Organizatorului).
5.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul să verifice, în orice moment/etapă a Concursului şi prin
orice mijloace legale disponibile, autenticitatea informaţiilor şi a dovezilor furnizate de
participanţii înscrişi în Concurs.
SECŢIUNEA 6. ETAPA II – EVALUAREA ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR.
6.1 Evaluarea și selecția va avea loc în perioada 20-31 mai 2019, în următoarele faze:
Faza I: Evaluarea Formularelor de înscriere
Evaluarea Formularelor de înscriere va fi realizată în fiecare dintre unitățile participante de
către profesorul coordonator din Liga Elevilor Meseriași care reprezintă unitatea din care face
parte elevul participant, pentru fiecare caz în parte. În cazul în care există un elev membru al
Ligii Elevilor Meseriași din unitatea din care face parte elevul participant, acesta va participa
la evaluare împreună cu profesorul coordonator.
În această etapă vor fi selectați 3-5 elevi din fiecare unitate participantă, în funcție de numărul
de participanți și de punctajele obținute, elevi care participă la Faza II. Pot fi selectați pentru
Faza II elevii care obțin minim 16 puncte. Selecția se face în ordinea punctajului obținut, pentru
fiecare unitate în parte.
Lista elevilor care s-au calificat în Faza II se afișează pe site-ul www.taraluiandrei.ro,
sectiunea Liga Elevilor Meseriași.
Criteriile de selecție sunt următoarele:
●
●
●
●

Motivația de înscriere în Concurs - 5 puncte;
Activitățile extra-școlare - 5 puncte;
Identificarea problemelor în comunitatea din care fac parte - 5 puncte;
Viziune – 5 puncte.

În cazul în care, într-una sau mai multe unități participante nu se înscriu suficienți elevi sau nu
obțin punctajul minim de calificare suficienți elevi încât să treacă în Faza II numărul de elevi
mai sus menționat, Organizatorul poate sa accepte in Faza II mai putin de 3 elevi din cadrul
unui liceu.
În caz de egalitate de punctaj între participanții care ocupă ultimele locuri, Organizatorul va
selecta în Faza II participantul care se califică în urma aplicării următoarelor criterii de
departajare: evaluarea extinsă a motivației, printr-o discuție cu fiecare dintre aceștia, urmând
ca punctajul pe aceasta categorie sa fie reevaluat prin aceeași grilă.
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În caz de retragere din Concurs a unuia sau mai multor participanți, după selectarea în Faza
II, locurile rămase disponibile se completează cu următorii elevi participanți, pentru fiecare
unitate în care intervin astfel de situații, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
Faza II: Selecția câștigătorilor
Elevii selectați în urma procedurii de evaluare prezentată mai sus vor susține un interviu în
fața unei Comisii formate dintr-un specialist desemnat de Agenție, un specialist desemnat de
Organizator și un elev/profesor din Comunitatea „Liga Elevilor Meseriași”.
Data de susținere a interviurilor va fi anunțată pe site-ul www.taraluiandrei.ro, secțiunea Liga
Elevilor Meseriași, cu cel puțin 2 zile anterior datei susținerii. Interviurile vor fi susținute în
județul Buzău. Organizatorul sau Agenția nu sunt responsabili pentru eventualele incidente ce
pot apărea în timpul transportului până și de la locația desfășurării interviurilor.
Criteriile de jurizare din Faza II sunt identice cu cele din Faza I, respectiv:
●
●
●
●

Motivația de înscriere în Concurs- 5 puncte;
Activitățile extra-școlare - 5 puncte;
Identificarea problemelor în comunitatea din care fac parte - 5 puncte;
Viziune – 5 puncte.

6.2 Desemnarea câştigătorilor
6.2.1 Câștigătorii Concursului vor fi desemnați de către juriu pe baza criteriilor menționate în
prezentul Regulament, iar lista câștigătorilor va fi afișată pe Website până la data de 03 iunie
2019.
În urma procedurilor de selecție, se va alege un număr de minim 8 câștigători, care vor ocupa
locurile vacante din fiecare unitate. Pentru a se califica, elevii trebuie să aibă un numar minim
de 16 puncte. În funcție de rezultatele elevilor, Organizatorul poate decide selectarea unui
număr mai mare sau mai mic de 8 elevi.
6.2.2 În caz de egalitate de punctaj între participanți, Organizatorul va selecta drept câștigător
participantul care se califică în urma aplicării următoarelor criterii de departajare: nota
acordată motivației de participare.
6.2.3 În caz de retragere din Concurs a unuia sau mai multor participanți, oricând după
desemnarea acestora drept câștigători, locurile rămase disponibile pot fi completate cu
următorii elevi participanți, pentru fiecare unitate în care intervin astfel de situații, în ordinea
descrescătoare a punctajelor obținute.
SECȚIUNEA 7. DEFINIREA PREMIILOR
În urma trecerii cu succes a perioadei de selecție, cei 8 membri noi ai Ligii Elevilor Meseriași
vor beneficia, alături de ceilalți elevi din Liga Elevilor Meseriași, de mai multe activități
organizate de entitățile organizatorice: cursuri, workshop-uri, evenimente, vizite de studiu și
tabere oferite pe diverse teme de interes pe parcursul întregului an 2019, intrarea automată
în comunitatea Ligii Elevilor Meseriași .
Activitățile efective și descrierea acestora vor fi anunțate de către Organizator în timp util, prin
email/ mesaj WhatsApp, pe grupul dedicat participanților în Concurs în care aceștia vor fi
incluși imediat după desemnarea lor ca fiind câștigători.
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Cheltuielie pentru desfăsurarea activităților, inclusiv cazarea, masa, decontarea cheltuielilor
de transport, intră în sarcina Organizatorului.
SECŢIUNEA 8. PROCEDURA DE CONTESTARE A CÂŞTIGĂTORILOR
8.1 Contestaţiile privind procesul de desemnare a câştigătorilor Concursului se pot face în
termen de 48 ore de la data afişării numelor câştigătorilor pe Website. Contestaţia se trimite
prin e-mail la adresa lem@taraluiandrei.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: (i) numele,
domiciliul, date de identificare; (ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază
contestaţia, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Regulamentului presupus a fi încălcate.
8.2 Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii şi răspunsul
va fi comunicat contestatorului.
SECŢIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGAŢII, RESPONSABILITĂŢI
9.1 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte
probleme întâmpinate de participanţi la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul serviciilor
de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De
asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile / disfuncţionalităţile neanunţate ale
furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe
perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare
a Concursului. Totodată, Organizatorul nu răspunde de orice fel de problemă întâmpinată de
către participanţi în legătură cu înscrierea sau participarea la Concurs.
9.2 Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi nu este responsabil pentru autenticitatea
numelui vizitatorilor Website-ului, sau în cazul în care aceştia afectează drepturile terţilor, în
special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul
la o marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
9.3 Obligaţii asumate de participanţi:
- să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide şi complete;
- odată cu înscrierea în Concurs, fiecare participant declară pe propria răspundere că este
titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală inclusiv al drepturilor de autor în privinţa
oricărui material/document utilizat în perioada de înscriere sau în timpul desfașurării
Concursului Liga Elevilor Meseriași sau persoana îndreptăţită şi răspunde pentru cazurile în
care anumite materiale/documente depuse/utilizate de către participanţi în Concurs încalcă
drepturile de proprietate intelectuală ale unor terţi sau sunt luate din diverse surse. În cazul în
care Organizatorul va primi în perioada desfăşurării Concursului informări oficiale în măsura
să demonstreze că un anumit material/document ce compune Formularul de înscriere sau
utilizat de participant în Concurs încalcă legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua
decizia de a descalifica participantul care a depus/utilizat astfel de materiale/documente. Întro atare situaţie, Organizatorul poate decide ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de
către următorul participant, în ordinea stabilită de juriu, participant care până la acest moment
nu ocupă un loc eligibil sau poate decide să continue Concursul cu numărul de participanți
rămași ca urmare a descalificării. Organizatorul Concursului îşi rezervă dreptul de a modera
orice material publicat pe Website, urmând ca cele cu conţinut tendenţios, vulgar, sau care nu
respectă regulile prezentului Regulament să nu fie publicate, Formularul de înscriere
respectiv urmând a fi exclusă din Concurs. Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare
materialele pe care le consideră indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la adresa
imaginii unor terţi ori care încalcă în vreun fel prezentul Regulament ori legislaţia aplicabilă.
9.4 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:
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- materialele/documentele utilizate de participanți pentru înscrierea în Concurs sau în timpul
Ligii Elevilor Meseriași, dacă acestea au fost însuşite în mod ilegal de către participanti;
- situaţiile în care participanţii înscriu pe Website sau în Formularul de înscriere date de
contact incorecte şi din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta participanţii la
Concurs pentru a le transmite diverse informaţii cu privire la Program.
- calitatea sau viciile premiilor acordate in acest Concurs. Producătorul fiecărui bun oferit ca
premiu in cadrul Concursului are obligația sa remedieze orice defect in cadrul perioadei de
garantie, in conformitate cu termenii si condițiile prevăzute in certificatul de garantie ce
insoteste bunul respectiv.
SECŢIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:
În vederea desfăşurării Concursului, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter
personal, respectiv Agenția, în calitate de Împuternicit, prelucrează datele personale ale
participanţilor la acest Concurs cu respectarea legislației în vigoare.
Este posibil ca datele personale să fie comunicate către companii afiliate și/sau către alți
parteneri și colaboratori cu care Organizatorul are stabilite raporturi contractuale în vederea
desfășurării Concursului, dar și în vederea desfășurării activităților din Comunitatea „Liga
Elevilor Meseriași”. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament
de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, vârstă, adresă, adresa de email,
număr de telefon, școala și clasa elevilor participanți, stare medicală.
De asemenea, în cadrul activităților derulate se vor colecta materiale foto, video care pot fi
utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate inclusiv prin
publicare pe diverse rețele de comunicare.
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
• a face posibilă înscrierea elevilor în cadrul Concursului
• a face posibilă desemnarea câștigătorilor și participarea acestora la activitățile Comunității
„Liga Elevilor Meseriași”
• oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
• îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin conform legislației speciale privind desfășurarea
programelor de genul celor derulate în cadrul Comunității „Liga Elevilor Meseriași”.
Organizatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:
• pe baza consimțământului expres în acest sens,
• pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă înscrierea, participarea la
Concurs, participarea la programele derulate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin
dar și pentru că
• prelucrarea datelor personale urmărește scopul legitim al Operatorului de a asigura
organizarea și buna desfășurare și promovare a programelor sale, ca și componentă a
politicilor sale sociale și de educație
Organizatorul prelucrează și stochează datele personale pe durata necesară îndeplinirii
scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de
reglementările legale aplicabile.
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Organizatorul asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție
efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care îi furnizează astfel de date
și se angajează să păstreze datele personale în siguranță.
Participanții au următoarele drepturi:
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a
datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: pe email la adresa privacy@petrom.com.
Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente,
ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii
legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest
document.
Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe
care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa
printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email privacy@petrom.com.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege,
Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor
pentru care le-am prelucrat anterior;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei
juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct
(inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm
că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților dumneavoastră;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:
(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor
noastre în justiție.
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în
care:
a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în
schimb restricționarea;
c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță;
d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe
interesul nostru legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care
ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele
date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP).
Date
de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul
http://www.dataprotection.ro/.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.
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Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior
retragerii rămânând in continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente
deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare
sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la adresa: privacy@petrom.com.

SECŢIUNEA 11. TAXE / IMPOZITE
Având în vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este răspunzător pentru
reținerea la sursă și plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate câştigătorilor
Concursului în baza prezentului Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal
sau prin intermediul unui terţ desemnat)le va calcula, reține şi plăti în conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI.
12.1 Concursul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă
majoră (potrivit art. 1351 Cod Civil), inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a asigura fie desfăşurarea în bune condiţii a Concursului, fie
îndeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat.
12.2 Concursul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei Organizatorului,
fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiţia ca Organizatorul să
comunice în prealabil o astfel de situaţie.
SECŢIUNEA 13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.
13.1 Prezentul Regulament este supus legii române.
13.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi
înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competențe de la sediul Organizatorului din
Bucureşti.
Prezentul Regulament s-a încheiat într-un exemplar original, la data de 9.05.2019 dată de la
care intră în vigoare.
Organizatorul,
OMV PETROM S.A.
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ANEXA NR.1 la REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Liga Elevilor Meseriași”
2019, perioada: 8 mai – 3 iunie 2019
Prezenta Anexă nr.1 cuprinde lista unităţilor de învătământ – licee tehnologice– din județul
Buzău, cărora li se adresează Concursul „Liga Elevilor Meseriași din Ţara lui Andrei”, 2019
organizat de OMV PETROM S.A.
Denumirea unității de învățământ

Adresa

Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Buzău

Strada Iazul Morilor nr. 11, Buzău

Liceul Tehnologic „I. A. Rădulescu Pogoneanu”,
Pogoanele
Liceul Tehnologic „Victor Frunză”, Râmnicu Sărat

Strada I. L. Caragiale Nr. 38, Pogoanele, jud. Buzău

Liceul Tehnologic Agricol Smeeni
Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab",
Râmnicu Sărat

Str. Toamnei, Nr. 4, Râmnicu Sărat, jud. Buzău
Strada Principala Nr. 677, Comuna Smeeni, jud
Buzău
Strada Lalelelor Nr. 1, Ramnicu Sarat, jud. Buzău

Colegiul Economic

Str.Tudor Vladimirescu, nr.15, Buzău

Liceul Tehnologic "Costin Nenițescu"
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Nehoiu

Str. Transilvaniei, nr. 134, Buzău
Strada Scolii Nr. 1, Nehoiu, jud. Buzău
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