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Regulamentul oficial de desfasurare al concursului „Citesti si castigi″ 

 

Art. 1 Organizatorul concursului „Citesti si castigi″ 

Concursul „Citesti si castigi″este organizat de: 

➢ GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Moeciu, nr. 7A, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6414/2010, CUI 26475186, denumita in 

continuare „Organizator”.  

 

Art. 2 Denumire. Durată. Locul desfășurarii 

 

Concursul poarta denumirea „Citesti si castigi″denumita in continuare “Concursul”.  

Concursul „Citesti si castigi″ se desfasoara online, pe www.litera.ro ,site-ul Editurii Litera, in 

data de 28 Februarie. 

http://www.litera.ro/
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Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul Litera, 

la sectiunea  https://www.litera.ro/blog/evenimente/promotii-si-oferte-speciale/ 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau inceta in orice 

moment Campania, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie 

aduse la cunostinta potentialilor participanti.  

Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai 

asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia 

actualitatii sau continuarii Campaniei. 

 

Art. 3 Dreptul de participare 

Concursul se adreseaza tuturor clientilor Editurii Litera, peste 18 ani, cu domiciliul in Romania. 

Castigatorii nu vor putea solicita contravaloarea in bani a premiilor castigate ori inlocuirea 

acestora cu alte bunuri. Un participant poate castiga un singur premiu indiferent de numarul de 

inscrieri, premiul fiind livrat numai pe teritoriul Romaniei.  

Participarea implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament.  

 

Art. 4 Procedura concursului 

Mecanismul de participare: 

Clientii cu drept de participare care plaseaza o comanda pe litera.ro in data de 28 februarie 2022 

vor intra in concurs cu datele de identificare (nume, prenume, adresa de email, adresa de 

livrare). In data de 2 martie 2022 se va identifica lista completa de clienti care au plasat comanda 

si au intrat automat in concurs si se va extrage numele castigatorului aplicatia Comment Picker. 

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de facebook a Editurii Litera in data de 2 martie 2022 pana 

in ora 23.59. 

Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorii accepta implicit premiul si isi exprima 

acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui, pe 

pagina de socializare a Organizatorului. Premiul va fi expediat prin curier catre castigator in 

urma furnizarilor datelor necesare. 

Art. 5 Premiile Concursului  
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Premiul consta intr-un SmartWatch marca Garmin Venu 2S in valoare de 2.204 lei. Premiul este 

oferit in parteneriat cu watchshop.ro. 

Art. 6 Raspunderea 

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi considerat parte in cazurile referitoare la 

dreptul de proprietate asupra premiului. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori 

Organizatorul nu mai raspunde de integralitatea acestora.  

 

Organizatorul va acorda premiul numai Participantilor care au luat parte la concurs si care au 

participat conform mecanismului descris mai sus.  

 

 

Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal 

 

In scopul desfasurarii concursului, prin furnizarea datelor de identificare, respectiv nume, 

prenume, adresa, numar de telefon, si copie CI, castigatorul isi exprima consimtamantul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator. 

 

Conform Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 

(„GDPR”), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru 

scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate in vederea participarii la Concurs. Prin 

participarea la Concurs, Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele 

lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii 

premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. 

 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) 
obligatia legala si (iii) interese legitime, dupa cum urmeaza: organizarea si desfasurarea 
Concursului si acordarea premiilor castigatorilor; publicarea numelor castigatorilor; 
solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor 
incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor. 
 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in 
orice moment prin manifestarea acestei intentii. Participantii care refuza sa comunice sau isi 
retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru 
participarea in Concurs nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite. 
 
 
 
Art. 8 Diverse  
 
Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea 
integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului 
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Regulament în ceea ce priveşte Campania. 
 
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la 
adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate 
masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a 
celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Campanie. 
 
Organizator, 
GRUP EDITORIAL LITERA S.R.L  
 
Prin administrator, 
Vidrașcu Marin 

 

 

 

 


