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REGULAMENT

DE PARTICIPARE LA TRAGEREA LA SORŢI

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa, cu sediul în Constanţa, str.
Industrială  nr.8,  înregistrată  la  Registrul  Comerţului  sub  nr  J/13/60/1991,  cod  fiscal
RO1883902 având număr de Operator de date cu caracter personal nr 34060 i 34061,ș
denumită în continuare “RATC”, organizează o tragere la sorţi în rândul persoanelor care
participă la proiectul  de sondaj  a opiniei  călătorilor  cu privire la serviciile de transport
oferite de R.A.T.C Constanţa.

Tragerea  la  sorţi  va  fi  realizată  conform  prezentului  Regulament,  care  este
obligatoriu pentru toţi participanţii.

1. Locul şi durata de desfă urare a proiectuluiș

1.1 Proiectul  se  va  derula  în  perioada  01.09.2017  -  30.09.2017  şi va consta  în
completarea unui sondaj de opinie, finalizându-se prin tragerea la sorţi a participan ilor.ț
Lista câ tigătorilor va fi  publicată pe site-ul RATC. Tragerea la sorș ţi va fi  organizată şi
desfă urată  în  mediu  electronic  la  sediul  RATC  în  data  de  02.10.2017,  conformș
mecanismului de desemnare a câ tigătorilor (punctul 3 din prezentul Regulament).ș
1.2 În situaţia în care organizatorul decide să restrângă sau să prelungească perioada
în care se va desfăsura tragerea la sorţi, acest fapt va fi adus la cuno tinș ţa participanţilor
cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări.
1.3 Proiectul  se  desfă oară  exclusiv  pe  internet,  prin  intermediul  website-uluiș
www.ratc.ro
1.4 Pentru  a  participa  la  tragerea  la  sorţi,  participanţii  trebuie  să  îndeplinească,
cumulativ, următoarele condiţii:

a. Să completeze chestionarul online de pe site-ul RATC www.ratc.ro   în mod corect
şi complet.

b. Să nu participe de mai multe ori la completarea aceluia i sondaj; ș

1.5 înscrierea la extragere are loc până în ziua de 30.09.2017

1.6 Regulamentul oficial de desfă urare a tragerii la sorș ţi este disponibil în mod gratuit
oricărui solicitant, prin unul din mijloacele enumerate în continuare:
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a. adresându-se RATC – Biroul Oficiul de calcul, la adresa - Strada Industrială nr. 8,
Constan a (telefon: 0241-618581, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00);ț
b. prin accesarea paginii website: www.ratc.ro  ;

2. Dreptul de participare
2.1 Participanţi la tragerea la sorţi sunt cei care completează sondajul şi se înscriu cu o
adresă validă de e-mail.
2.2 La  tragerea  la  sorţi  pot  participa,  o  singura  dată,  toate  persoanele  fizice care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a. Au împlinit vârsta de cel pu in 7 ani până la data înscrierii  (în cazul desemnăriiț
drept  câ tigător  a  unui  minor,  acesta  îşi  ridica  abonamentul  doar  în  prezenș ţa
părintelui/ tutorelui/ ocrotitorului legal);
b. Respectă condiţiile prezentului Regulament;

2.3 Participarea la tragerea la sorţi este gratuită;
2.4 În cazul în care un participant va completa mai multe formulare pentru înscrierea la
aceea i  extragere,  va  fi  luat  în  considerare  un  singur  formular,  astfel  încât  anseleș ș
participanţilor  să  fie  egale.  Formularele  cu  adrese  de  email  invalide  vor  fi  eliminate
automat din lista participanţilor.
2.5 Angajaţii RATC şi rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la tragerea la
sorţi.

3. Mecanismul de desemnare a câ tigătorilorș

3.1 Pentru  a  participa  la  tragerea  la  sorţi,  participanţii  la  sondaj trebuie  să
îndeplinească în integralitate condiţiile de participare prevăzute la art. 2.
3.2 Câ tigătorul,  înscris  în  baza  de  date  în  perioada  de  timp  stabilită  prin  acestș
Regulament,  va  fi  ales  în  mod  aleatoriu,  prin  tragere  la  sorţi  electronică,  dintre  to iț
participan ii  eligibili  care  îndeplinesc  condi iile  prevăzute  în  ț ț art.  2 din  prezentul
Regulament.
3.3 Tragerea la sorţi va avea loc la sediul RATC din Strada Industrială nr. 8, Constan a,ț
în prezenta unei Comisii de Validare formate din 5 reprezentan i ai organizatorilor.ț
3.4 Câ tigătorii  vor  fi  în tiin a i  pe adresa de e-mail  cu care s-au înscris  şi  se vorș ș ț ț
prezenta la sediul  R.A.T.C Constan a în termen de 5 (cinci) zileț  lucrătoare de la data
anun ării pe e-mail a câ tigătorilor.ț ș
3.5 Pentru a intra în posesia premiilor, câ tigș ătorii trebuie sã facă dovada identită ii,ț
prin prezentarea unui document de identitate (certificat de na tere, carte de identitate,ș
pa aport) şi să comunice codul de validare primit pe e-mail.ș
3.6 Comunicarea  acestui  proiect  de  sondare  a  opiniei  călătorilor  va  fi  efectuată  în
următoarele medii:

a. Online pe http://www.ratc.ro

b. Pe pagina oficială de Facebook a RATC

4. Descrierea  premiului :
4.1 Premiul câ tigat în urma tragerii la sorţi constă într-un ABONAMENT GRATUIT DEș

CĂLĂTORIE PE TOATE LINIILE cu valabilitate de 1 LUNĂ de la data emiterii. 
4.2 R.A.T.C pune la dispozi ie 10 premii prevăzute la art.4.1ț
5. Taxe şi impozite aferente

Premiul constând într-un abonament de călătorie pe toate liniile este neimpozabil.
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6. Litigii
6.1 Eventualele neîn elegeri apărute între organizator şi participan ii la tragerea laț ț  sorţi
se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoresti române.
6.2 Legea aplicabilă este legea română.
6.3 Eventualele  propuneri,  sugestii  sau  reclamaţii  legate  de  derularea  extragerii,
înmânarea premiului sau comunicarea câ tigătorului se vor putea trimite pe adresa de e-ș
mail office@ratc.ro
7. Întreruperea sau încetarea derulării proiectului
7.1 Proiectul va putea fi întrerupt înainte de termen doar în caz de forţă majoră sau
printr-o decizie a organizatorului determinată de imposibilitatea de a îl continua din motive
independente de voinţa sa. În situaţia apariţiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul
RATC va anunţa participanţii, pe site-ul RATC www.ratc.ro  ,  cu cel putin 2 zile lucrătoare
înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări.
7.2 Situaţiilor avute în vedere la pct. 7.1  le sunt asimilate şi actele de putere publică
ale unei instante competente sau ale altei autorităţi publice competente.
7.3 În situaţiile avute în vedere la pct. 7.1  şi pct. 7.2 Organizatorul RATC nu mai are
nicio obligaţie către participanţi cu privire la returnarea vreunei sume băne ti cu titlu deș
despăgubire sau alte asemenea.

8. Diverse
Prin  participarea  la  acest  proiect,  participanţii  sunt  de  acord  şi  acceptă

necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care
Organizatorul RATC constată neîndeplinirea şi/ sau nerespectarea condiţiilor stipulate de
Regulament, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce
revin câ tigătorului, fără alte despăgubiri sau plăș ţi.

9. Prelucrarea datelor personale
9.1 Tuturor  participanţilor  la  proiectul  prezent  le  sunt  garantate  drepturile  în
conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare (art.12),
dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de
opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se
adresa justiţiei (art.18).
9.2 Prin  completarea  sondajului,  participantul  îşi  dă  implicit  acordul cu  privire  la
folosirea datelor sale personale de catre Organizator în scopul efectuării tragerii la sorţi şi
afi ării numelui şi prenumelui în mediile de anunș ţare a câ tigătorilor în cazul câ tigăriiș ș
premiului.
9.3 RATC prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, în
calitate  de  operator  date  personale,  sub  notificarile  nr  34060  şi  34061  transmise  la
Autoritatea Na ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dateleț
cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către ter i, cuț
excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia
penală în vigoare.
10. Alte prevederi ale regulamentului oficial
10.1 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament.
10.2 Orice modificare survenită pe perioada desfă urării proiectului va intra înș  vigoare
numai după afi area pe site-ul oficial al RATC ș www.ratc.ro   
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