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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE ”DB CARGO ROMANIA – DE LA MUNTE PÂNĂ
LA MARE”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul de fotografie intitulat ”DB CARGO ROMANIA – DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE” este organizat
de către Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L., societate comercială din România, cu sediul social în
București, str. Delea Nouă nr. 3, etajele 1-5, sector 3, având cod unic de înregistrare RO 13068482,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16618/2018 denumită în continuare ORGANIZATOR.
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia,
potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este
întocmit și va fi făcut public pe site-ul companiei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau
schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după
prezentarea acestor modificări pe pagina menționată mai sus.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Campania este organizată și se desfășoară începând cu data de 10.09.2021 - odată cu lansarea publicată
pe pagina oficială de Facebook a companiei și pe website-ul companiei, conform următorului
desfășurător:
Perioadă de transmitere fotografii: 10.09.2021 – 30.11.2021
Perioadă de jurizare: 01.12.2021 – 10.12.2021
Anunțare rezultate și premiere câștigători: începând cu data de 13.12.2021
Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail cu subiectul ”concurs
foto” la adresa de e-mail office.ro@deutschebahn.com, pe întreaga durată a campaniei.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
Tema concursului, așa cum e și intitulat, este ”DB CARGO ROMANIA – DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”.
Aceasta înseamnă că fotografia/fotografiile participante trebuie să surprindă un tren/trenuri ale DB Cargo
Romania, în parcurs sau staționate, în orice locație/zonă, cu condiția ca utilizarea fotografiei să se poată
face fără lezarea vreunei persoane fizice ori juridice.
Pentru a intra în concurs, participantul trebuie să trimită imaginea/imaginile care se încadrează în tema
anterior menționată, pe adresa de e-mail office.ro@deutschebahn.com, cu subiectul ”concurs foto”
numai pe durata desfășurării concursului.
Participantul trebuie să menționeze, pe proprie răspundere, locul și data (însemnând cel puțin zona
geografică, luna și anul) în care a surprins imaginea.
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ATENȚIE: SUNT ADMISE ÎN CONCURS DOAR FOTOGRAFIILE EFECTUATE ÎN PERIOADA DE CONCURS. NU
SUNT ACCEPTATE FOTOGRAFII MAI VECHI (ANTERIOARE LUNII ÎN CARE ESTE LANSAT CONCURSUL) SAU
EFECTUATE DE ALTE PERSOANE DECÂT PATICIPANȚII.
NU SUNT ADMISE ÎN CONCURS FOTOGRAFIILE CARE: au caracter violent, obscen, ofensator sau
calomniator, promovează orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun și alcool, pot aduce
prejudicii de orice fel persoanelor fizice sau juridice.
Prin transmiterea fotografiilor pe adresa de e-mail menționată, participantul declară, pe propria
răspundere, că este autorul de drept al imaginii/imaginilor transmise și că aceasta/acestea au fost
efectuate în perioada de concurs.
Fiecare participant poate trimite un număr nelimitat de poze. Calitatea fotografiilor poate fi un factor de
apreciere la evaluarea din concurs, dacă este prea slabă pentru a se distinge corect elementele importante
încadrate în imagine. Rezoluția recomandată este 300 dpi.
Prin trimiterea fotografiilor și participarea la concurs, participanții își dau acordul pentru ca DB Cargo
Romania să le utilizeze (cu menționarea sursei) în comunicări interne și în apariții externe.

SECȚIUNEA 4. PREMII
Premiile vor consta în produse promoționale personalizate cu sigla DB (articole de îmbrăcăminte și
accesorii, gadget-uri IT, etc).
Vor fi premiate cele mai apreciate 5/10 fotografii alese de un juriu intern al DB Cargo Romania.
În funcție de numărul de participanți și de numărul de fotografii primite, se pot aduce modificări
numărului de premii oferite. Pentru un număr de participanți mai mic de 15, vor fi premiate 5 fotografii
iar pentru un număr de participanți mai mare vor fi premiate cele mai apreciate 10 fotografii. Participanții
pot obține câte un premiu pentru fiecare fotografie selectată ca fiind câștigătoare.
Premiile vor fi puse la dispoziția câștigătorilor prin transmiterea acestora la adresa comunicată de către
fiecare câștigător în parte sau, după caz, acesta poate fi invitat la sediul societății pentru ridicarea
premiului.
Premiile nu se pot compensa în bani.
Organizatorul va suporta exclusiv cheltuielile reprezentând valoarea premiilor și orice taxe și/sau impozite
de achitat rămân în sarcina participantului câștigător.
În cazul în care un câștigător refuză să predea o copie a actului sau de identitate, nu îi va fi înmânat premiul
câștigat, el fiind descalificat și decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.
FOARTE IMPORTANT:
TERMENUL DE RĂSPUNS DIN PARTEA CÂȘTIGĂTORULUI ESTE DE 10 ZILE DE LA DATA TRANSMITERII
INFORMĂRII, PERSONAL ȘI/SAU ÎN POSTAREA CONCURSULUI DE PE PAGINA DE FACEBOOK DB CARGO
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ROMANIA. ACESTA TREBUIE SĂ TRIMITĂ UN MESAJ PRIVAT CARE SĂ CONȚINĂ DATELE DE CONTACT
PENTRU A PUTEA FACE POSIBILĂ LIVRAREA PREMIULUI. DUPĂ DEPĂȘIREA TERMENULUI MAI SUS
MENȚIONAT, CÂȘTIGĂTORUL NU MAI POATE REVENDICA PREMIUL.

SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte
și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament
Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și
eventualilor câștigători, prin excluderea lor.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări
necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.
FOARTE IMPORTANT:
ESTE ESENȚIAL SĂ FIȚI PRECAUȚI ÎN ABORDAREA ACESTEI COMPETIȚII ȘI SĂ NU VĂ PUNEȚI ÎN SITUAȚII
FIZICE PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ, ÎN ÎNCERCAREA DE A OBȚINE
FOTOGRAFIILE PENTRU PARTICIPARE. ACȚIONAȚI CU ATENȚIE ȘI DISCERNĂMÂNT.
COMPANIA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NERESPECTAREA ACESTOR REGULI DE BAZĂ ÎN CAZ DE
PRODUCERE A UNUI ACCIDENT SAU PREJUDICIU DE ORICE NATURĂ.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani, care se vor legitima
prin acte doveditoare, cu domiciliul/reședința/sediul în România care se înscriu la concursul organizat pe
pagina de Facebook DB Cargo Romania.
La concurs, pot participa angajații Organizatorului concursului, precum și membrii familiilor acestora
(copii, părinți, soț/soție).
Înmânarea premiului poate fi un eveniment public. Prin intrarea în concurs, participanții își dau acordul
ca numele câștigătorilor și fotografiile să poată fi făcute publice și utilizate gratuit în materiale audio, foto,
și video de către Organizator.
Câștigătorul premiului va transmite Organizatorului, cu titlu gratuit, un material foto/video cu premiul
câștigat. Câștigătorul cesionează Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de
autor asupra fotografiilor și înregistrărilor video realizate. Cesiunea este exclusivă, nelimitată în timp și
spațiu. Organizatorul va putea folosi fotografiile și materialul video oricând prin orice mijloace de
comunicare în masă: presă scrisă, televiziune, radio, internet și marketing direct.
Organizatorul concursului dobândește toate drepturile de publicare a numelui câștigătorului concursului,
dreptul de difuzare în presă și online a numelui, și imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fără alte
considerații sau plăți.
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SECTIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind
protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în
calitate de Operator, date cu caracter personal.
Categorii de persoane vizate:
participanți la campanie/concurs;
câștigători.
Date cu caracter personal prelucrate:
nume;
prenume;
relație de rudenie;
adresă livrare;
număr de telefon fix sau mobil;
adresă de e-mail.
Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor
cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate
de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor,
realizării de statistici, analize și cercetări de piață prin anonimizarea datelor, precum și pentru îndeplinirea
obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor
Nr. 679/2016.
Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat
prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.
Datele personale ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației
contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului,
atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract). Cu privire la respectarea
prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația
legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea
campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este
reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.
Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind
protecția datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare,
Organizatorul
se
angajează
să
păstreze
confidențialitatea
datelor
personale
ale
participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial
și legislației în vigoare.
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În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi
de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu
cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.
De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor
pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul
în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu
legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Drepturile persoanelor vizate
Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele
drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării, de a se
opune prelucrării precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul
de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere
a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la concurs se
pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa
paul.vicol@deutschebahn.com. De asemenea, Participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa
justiției și autorității locale ANSPDCP.
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea
sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția
cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există
un interes legitim.
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui
nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră,
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua
prezentul concurs.
Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat
de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini
obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la
acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și
orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau
modifica termenii Regulamentului.
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SECȚIUNEA 9. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă iar, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă într-un termen rezonabil, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului cu aplicarea prevederilor legale
conținute de legea română.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit, pe website-ul companiei.
Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. ALTE CLAUZE
Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în
maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
Cu excepția cazurilor în care Părțile au dovedit contrariul, niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă pentru
neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parțială sau totală, a obligațiilor sale, dacă o astfel de
neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost cauzată din motive de forță majoră, care va include
războiul, activitate teroristă, revoltă civilă, lovituri de stat, fenomene ale naturii, dezastre naturale, sau
orice altă cauză sau circumstanță care nu se află sub controlul Părților.
În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi
ramân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate
nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic,
care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Deutsche Bahn Cargo Romania S.R.L.
Prin reprezentant legal
Eduard Iancu

