
SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare a tombolei inițiate de Liga
Studenților Români din Străinătate în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000,
privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Participarea la TOMBOLA constituie acceptarea expresă și
necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

II. ORGANIZATORUL

Organizatorul TOMBOLEI este societatea LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE,
cu sediul în București, str. Siriului nr. 37, Bl. 19D, sc. 1 et. 3 apt. 9, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/9027/2009, adresa de e-mail contact@lsrs.ro.

III. PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul constă în 20 x vouchere în valoare de 20 de euro care pot fi utilizate pe platforma
Amazon. Premiul este netransmisibil și nu poate fi înlocuit la solicitarea participanților iar
valoarea acestuia este de 98,90 lei.

Tombola se desfășoară în perioada 23.05.2022 - 17.06.2022 prin intermediul paginii
„@lsrs.worldwide” de pe platforma Instagram, a paginii „Liga Studentilor Romani din Strainatate-
LSRS” de pe platforma Facebook, a paginii „League of Romanian Students Abroad (LSRS)” de
pe platforma LinkedIn și prin intermediul sistemului de poștă electronică. Momentul începerii
TOMBOLEI este dat de publicarea sondajului la finalul căruia sunt anunțate premiile.

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la TOMBOLĂ este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește
următoarele condiții:

● are vârsta minimă de 18 (optsprezece) ani
● completează sondajul Ligii Studenților Români din Străinătate în colaborare cu IRES
● este student român în străinătate sau ERASMUS
● finalizează completarea sondajului inclusiv adresa de email și numărul de telefon

V. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI
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Câștigătorul TOMBOLEI este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile
expuse în prezentul regulament prin intermediul unui program software. Dacă câștigătorul
extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o
nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 24.07.2022, iar câștigătorul va fi contactat de
Organizator în termen de cel mult 5 zile de la data anunțului prin intermediul numărului de
telefon furnizat.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de
furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia.
Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în
termen de 3 zile, de la data încercării de contactare sau de la data informarii câștigătorului,
după caz, atrage pierderea premiului.

VI. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor
Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

VII. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la TOMBOLĂ se vor soluționa
în mod amiabil.

VIII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA TOMBOLEI

TOMBOLA  poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci
când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea TOMBOLEI sau când
continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea TOMBOLEI prin
publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme YouTube, Facebook,
Instagram sau pe website-ul propriu.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții
private ale participanților la TOMBOLĂ în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679



al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Drepturile participanților

Participanții la TOMBOLĂ au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal:

● dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu
caracter personal de către Organizator;

● dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
● dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
● dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
● dreptul la restricționarea prelucrării;
● dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către

alți operatori;
● dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo

justificare;
● dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior

stabilirii câștigătorului TOMBOLEI atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul
persoanei care și-a exercitat acest drept;

● dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau instanțelor competente.

Aveți posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei
solicitări scrise transmise la adresa de e-mail contact@lsrs.ro.

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfășurare a TOMBOLEI, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele
cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau
parteneri, dar doar în măsura în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate
conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci cand doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugăm să ne
contactați la adresa de e-mail: contact@lsrs.ro.
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