
REGULAMENT Citesti si castigi pe litera.ro  

19-20 iunie 2021 

• ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
Organizatorul concursului “Citesti si castigi” este Grup Editorial Litera.  Grup 
Editorial Litera SRL cu sediul social in Bucuresti, str Moeciu nr 7 A, sector 1, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/6414/2010, CUI 
26475186.  

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament 
("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului si va 
aduce la cunostinta publicului modificarile operate.  

Prin participarea la concursul Citesti si castigi, participantii declara si recunosc ca 
au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si 
conditiile prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor cu caracter 
personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa 
respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor 
prezentului Regulament. 

1. CONCEPTUL CONCURSULUI Concursul “Citesti si castigi” se adresează 
tuturor clientilor litera.ro  - care plaseaza o comanda de orice valoare pe site-ul 
litera.ro in perioada 19-20 iunie 2021. Toate aceste comenzi finalizate vor fi 
inregistrate si vor intra automat in concurs prin organizarea unei tombole online 
prin intermediul aplicatiei Comment Picker. 

Pentru acest concurs va fi ales un castigator. 

2. PERIOADA CONCURSULUI.  

19-20 iunie 2021  

3. DREPTUL DE PARTICIPARE Concursul este adresat tuturor clientilor care au 
finalizat o comanda pe litera.ro in perioada activa de concurs, cu varsta de peste 
18 ani si cu domiciliul activ in Romania. 

4. PREMIILE ACORDATE  

In cadrul acestui concurs, Organizatorul ofera urmatorul premiu 

Cod marfa  MKT0535 

TABT10SWIFIBL Tableta Huawei MatePad T 10S 10.1'' 32GB 2GB RAM WI-FI Deepsea 
Blue 

 



5. DETALII DESPRE MECANISMUL DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI  

Clientii cu drept de participare care plaseaza o comanda pe litera.ro in perioada 
19 – 20 iunie 2021 vor intra in concurs cu datele de identificare (nume, prenume, 
adresa de email, adresa de livrare). In data de 22 iunie 2021 se va identifica lista 
completa de clienti care au plasat comanda si au intrat automat in concurs si se 
vor extrage cei doi castigatori prin aplicatia Comment Picker 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook a Editurii 
Litera in data de 22 iunie 2021 pana la ora 23.59. 

     6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

6.1  Prin înscrierea la concurs, în modalitățile prevăzute de Regulament, 
Participantii au luat la cunoștință de prelucarea datelor cu caracter personal ale 
acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune. 

6.2 Participarea la acest concurs presupune acordul potentialilor castigatori 
referitor la faptul ca numele lor vor fi facute publice potrivit legislatiei in vigoare pe 
pagina de Facebook “Editura Litera”. 

6.3 Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei 
fiscale.  

7. INFORMAREA PERSOANEI VIZATE  

7. 1 Dreptul de acces la 
date 

 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod 
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt 
sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care 
prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice 
acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:  

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in 
vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite 
datele;  

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, 
precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;  

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se 
efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;  

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a 
dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;  



e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta prelucrarilor 
de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de 
supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor 
operatorului.  

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o 
cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate 
arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care 
poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa 
asigure ca predarea i se va face numai personal.  

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile 
de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului 
exprimate potrivit celor de mai sus.  

7.2 Dreptul de interventie asupra 
datelor  

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod 
gratuit:  

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau retragerea datelor a caror 
prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau 
inexacte;  

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu 
este conforma prezentei legi;  

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila 
sau nu presupune un efort disproportionat fara de interesul legitim care ar putea fi 
lezat. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va inainta operatorului o 
cerere intocmit in forma scrisa, datata si semnat. In cerere solicitantul poate arata 
daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi 
si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure 
ca predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat sa comunice 
masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, 
numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare 
la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea 
eventualei operatiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o 
anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).  

7.3 Dreptul de 
opozitie  

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si 
fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de 
marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor 
terti intr-un asemenea scop.  

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta 
operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, 



solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o 
anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de 
corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.  

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum 
si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter 
personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii 
cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica 
informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).  

8. RESPONSABILITATE  

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii 
unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.  

 

9. TENTATIVE DE FRAUDA, COMUNICARI PUBLICITARE 
NECORESPUNZATOARE Organizatorul nu va fi responsabil de actiuni de 
fraudare a acestui concurs de catre terti. Organizatorul este indreptatit sa ia toate 
masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte 
tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.  

 

10. FORTA MAJORA Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna 
orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre 
Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente 
sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si 
blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care 
poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau 
modifica termenii Regulamentului, etc. Daca o situatie de forta majora, inclusiv 
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica 
sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea 
concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 
intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, 
este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia 
cazului de forta majora, existenta acestuia.  

11. TAXE ȘI IMPOZITE Eventualele impozite generate de premii vor fi plătite de 
ORGANIZATOR. 

 

 



12. LITIGII In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, 
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea 
litigiilor pe cale amiabila,  
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente 
romane de la sediul Organizatorului.  

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

Regulamentul oficial al concursului “Citesti si castigi” va fi publicat online pe pagina 
de facebook Editura Litera, sectiunea Notes  sau pe blogul Litera şi este de 
asemenea disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, printr-o cerere scrisa, la 
sediul Organizatorului din municipiul Bucuresti, Str. Moeciu nr 7A. Ori de cate ori 
este necesar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 
regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera 
in care a fost facuta si informarea initiala.  

Grup Editorial Litera  
 


