Regulamentul Campaniei „ N Motive Să Nu Pleci În State”
Organizată de Work and Travel Club în perioada 01.10.2022 – 20.12.2022

Art. 1. Organizatorul Campaniei:
Organizatorul campaniei promoționale este SC Work and Travel Club SRL, cu sediul în
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 3, camera 5, București, Sector 3, CUI 30001628
înregistrată la Registrul Comerțului sub. Nr. J40/3671/2012, cont deschis la BRD Academiei
RO20BRDE410SV06267554100 activând sub marca Work and Travel Club și reprezentată legal
prin administrator Afrasinei Ruxanda.
Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este
obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la concurs se acceptă condițiile prezentului
regulament. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricarui
solicitant. Acesta este disponibil pe toată perioada campaniei: 01.10.2022 – 20.12.2022, în cadrul
sectiunii Notes pe pagina de facebook https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/ pe site
http://www.workandtravelclub.ro/ și/sau poate fi obținut printr-o cerere scrisă adresată
Organizatorului companiei, WORK AND TRAVEL CLUB, la următoarea adresă: Bulevardul
Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 3, camera 5, București, Sector 3.

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a campaniei:
Perioada de desfășurare a prezentei CAMPANII va fi 1 Septembrie 2022 - 20 Decembrie
2022. Aria de desfășurare a CAMPANIEI este exclusive în ROMÂNIA și pe contul de Facebook
al organizatorilor (https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/) și profilele personale de
Facebook ale participanților.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Campaniei sau de a decide
încetarea acesteia.

Art. 3. Drept de participare:
La această CAMPANIE pot participa toate persoanele fizice care au vârsta de cel puțin 18
ani împliniți la data începerii CAMPANIEI care se înscriu în programul Work and Travel prin
Work and Travel Club.
La această CAMPANIE nu pot participa angajații și colaboratorii Global Work and Travel precum
și orice alte persoane care au legatură directă cu aceasta CAMPANIE.
Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu
excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet
în vederea înscrierii în Campanie sau a consultării Regulamentului Oficial de Desfășurare a
Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi
„cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să întrunească următoarele condiții:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Să fie participant într-un program Work Travel prin Work and Travel Club
Să dețină un cont active pe Facebook
Să dea share public la postarea Work and Travel Club cu fotografia lui
Să eticheteze o persoană cu care vrea să-și petreacă vara în SUA
Fotografia să aibă 25 de aprecieri la data încheierii concursului
În descrierea fotografiei să apară hashtag “iațidozadeamerica” și “workandtravelclub”

Art 4. Mecanismul de desfășurare:
Participantul trebuie să dea share la propria fotografie postatat de Work and Travel Club
pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/) iar în descrierea
fotografiei să pună hashtag “iațidozadeamerica” și “workandtravelclub”.
În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că
participanții au încălcat vreuna din condițiile de participare (de ex.: participanții s-au înscris la
campanie cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris sunt firme/ organizații/ branduri),
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul și de a restricționa participarea la
Campanie până la încheierea acesteia și/sau de a retrage participantului premiul obținut.
Organizatorul campaniei nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul
termenilor și condițiilor Facebook. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile
participanților.
Această activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere
cu Facebook.

Art 5. Premii:
Premiile pentru extragerea din luna decembrie constau în:
1. Un premiu în valoare de 500 USD reprezentând banii de buzunar
2. Un bilet de avion gratis dus-întors România - USA
3. O taxă de program gratuită în valoare de $849 (dacă câștigatorul este o persoană care
participă prima oara la program) sau $799 (dacă câștigătorul este o persoană care participă
a doua oară la program).
Participanții înscriși în programul Work and Travel care beneficiază de servicii prin Work and
Travel Club sunt automat selectați.

Art 6. Modalitatea de acordare a premiilor.
1. În data de 20 decembrie 2019 Work and Travel Club va extrage 3 câștigători prin
random number generator din totalul participanților care întrunesc condițiile de la art.
3 din prezentul regulament.
➢ Premiul poate fi acordat doar dacă participantul a întrunit toate condițiile campaniei.

➢ Participanții care s-au înscris în octombrie pot câștiga unul, două sau toate cele trei premii.
➢ Participanții care s-au înscris în noiembrie pot câștiga doar două premii.
➢ Participanții care s-au înscris în decembrie pot câștiga doar un premiu.
2. La sfârșitul fiecărei luni: octombrie, noimebrie și decembrie vor avea loc extrageri
pentru premiile prezentate mai sus, iar participanții se califică la extragere prin
respectarea regulamentului.
Organizatorul campaniei este obligat să facă public numele câștigătorului și câștigul
acordat. Numele câștigătorului va fi anunțat printr-o postare pe pagina de Facebook.
https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/
Participantul câștigător la campanie consimte în mod expres și neechivoc, prin participare,
să i se facă public numele în calitatea sa de câștigător și să i se prelucreze datele cu caracter
personal.

Art. 7. Organizatorul își rezervă dreptul să descalifice participanții care
nu respectă prezentul regulament.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
a) Blocarea contului de Facebook sau Instagram a participantului;
b) Înscrierea pe altă pagină decât pagina de Facebook sau Instagram indicată prin prezentul
Regulament;
c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook și Instagram de pe care
s-au înregistrat participanții la campania organizată pe Facebook și Instagram;
d) Erori în datele furnizate de către câștigatori; Lipsa de acuratețe a datelor de contact nu atrage
răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare acesta
nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au
dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului sau la imposibilitatea identificării
unui câștigator;
e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia
premiului câștigat;
f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de
întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorul de curierat;
g) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării documentului de
predare a premiului nu vor fi luate în considere de către Organizator;
Situațiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa
parțial sau integral la aceasta, dacă această incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în
afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implică organizarea și desfășurarea Campaniei.
Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator.
Organizatorul este obligat a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/elimina din Campanie profilele
utilizatorilor care s-au înscris, dar care nu corespund tuturor criteriilor de înscriere.
Organizatorul campaniei nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări
ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis
materialul/comment-ul/comentariul. Trimiterea materialelor/comentariilor implică acceptul
participantului de a oferi organizatorului campaniei dreptul deplin de a face publice materialele
sau comentariile respective pe site-ul campaniei https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/ și
https://www.instagram.com/workandtravelclub/, fără nici un fel de plată.
Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Art.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul
regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în prealabil pe pagina de
Facebook a Work and Travel Club de la următoarea adresă
https://www.facebook.com/workandtravelcub.ro/)
8.1. Imposibilitatea ridicării premiilor
În cazul în care oricare dintre câștigătorii unui premiu în cadrul Campaniei se află în
imposibilitatea de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin
procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere
decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială,
precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

Art. 9 Încetarea înainte de termen a Campaniei
Concursul 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
acestora de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, fără ca
Organizatorul să poată să fie ținut la plata de despăgubiri sau altele asemenea.
Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publică în termen de 24
de ore de la ivirea unui eveniment/caz de încetare.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “#N Motive Să Nu Pleci În SUA”
(“Campania”)
- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal Global Work and Travel
În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate
de către:
SC Work and Travel Global SRL, cu sediul social în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 3,
camera 5, București, Sector 3, CUI 30001628 înregistrată în Registrul Comertului sub. Nr.
J40/3671/2012, cont deschis la BRD Academiei RO20BRDE410SV06267554100 activând sub
marca Work and Travel Club și reprezentată legal prin administrator Afrasinei Ruxanda.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele
vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
SC Work and Travel Club SRL, gdpr@workandtravelclub.ro
2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei
În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu
caracter personal:
(i) Nume Prenume
(ii) Fotografie
(iii) Email
(iv) Telefon
3. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Global Work
and Travel în vederea:
(i) organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) desemnării și validării câștigătorilor;
4. Temeiul juridic al prelucrării
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și al obligațiilor legale, prin acceptarea de
către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.
Organizatorul campaniei nu este responsabil de faptul că terțe părți pot folosi informația
postată de participant/valabilă pe platforma virtuală în care se deruleaza campania. Participanții
sunt unicii răspunzători pentru informația și conținutul materialului/comentariului postat public.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator precum și autorităților,
în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 1 an de
la încheierea promoției.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile
în materie financiar-contabilă, respectiv 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în
care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, operatorul va șterge/distruge
aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunand împuternicitului/ împuterniciților
obligații similare.
Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor păstrate pe o perioada de 1 an de zile de la
încheierea campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora,
exceptând participarea la Campania „ N Motive Să Nu Pleci În SUA“.
In cazul în care Organizatorul va realiza un material de prezentare post-campanie, în care va utiliza
imagini din înscrierile de concurs, va solicita acordul participanților și va include în material doar
imaginile pentru care a obținut acordul de utilizare.
7. Drepturile persoanelor vizate
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, operatorul asigura participanților,
pe durata campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta
să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptand cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și
adresată Operatorului la adresa Blvd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, et. 3, camera 5 sau prin
transmiterea acesteia la adresa de e-mail info@workandtravelclub.ro

8. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor
Întrucât la campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data
începerii campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică
de 18 ani. În situația în care operatorul/un împuternicit primește date cu caracter personal
aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/distruse de
pe mijlocele de prelucrare și stocare ale operatorului/împuternicitului. În cazul în care un părinte
sau un titular al autoritătii părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând
unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, operatorul va șterge/distruge imediat aceste date de
pe mijlocele de prelucrare și stocare.
9. Securitatea datelor cu caracter personal
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. Operatorul se obligă să impună împuternicitului obligații similare. La
evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu
caracter personal către operator și/sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei
campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a operatorului
operată de către împuternicit, în scopul participării la campanie, identificării și validării ca și
câștigător, înmânării și primirii premiului.
10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării
campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și
libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul operatorului și/sau al
campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință participanților prin aceleași mijloace prin care au
fost înștiințate cu privire la regulament.
11. Alte prevederi
Datele personale ale participanților la campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile
regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care participanții sunt în
incapacitate de a participa la Campanie. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate,
incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în
urma acțiunilor utilizatorilor paginii de Facebook, a funcționării echipamentelor de calcul ale

acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea
competiției/campaniei.
Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea
conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet
și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul organizatorului, fie în cazul
participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general sau pe
pagina web, în special sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra
echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în
urma participării la competiție sau a unor schimbări de legislatie care să influențeze derularea și
implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război,
catastrofele naturale și alte evenimente similare).

