
Regulament Concurs de popularitate Nikon-LicArt 
 

Acesti termeni si conditii reglementeaza modul in care aveti dreptul sa accesati si sa 
utilizati  serviciile  asociate  concursului  de  popularitate  Nikon-LicArt,  denumit  in 
continuare "Concursul". Pentru a utiliza acest concurs trebuie sa cititi si sa acceptati 
toti termenii si toate conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind 
datele personale. 

1. Proprietarul concursului
Concursul de popularitate Nikon-LicArt si domeniul https://www.nikonisti.ro sunt 
proprietatea SC Skin Media SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, Cod 
Unic de Identificare: RO 13348504 Nr. Registrul Comertului: J40/8241/2000, adresa 
email: nikonexpo@skin.ro numit pe parcursul acestor termeni Organizatorul. 

2. Durata concursului 
Concursul se va desfasura in perioada  7 noiembrie 2012 - 7  mai 2013. Organizatorul isi 
rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel concursul, in orice 
moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, 
actuali sau viitori participanti. 

3. Definitii 
3.1 Cont - resursele informatice care se atribuie unui utilizator, pe care acesta nu poate sa 
le foloseasca decat identificandu-se cu numele sau de utilizator  pe site-ul nikonisti.ro. 
Informatiile care se preiau despre utilizator, prin intermediul concursului sunt: Nume, 
Prenume, Oras, Adresa Email. 
3.2 Utilizator - persoana fizica ce acceseaza siteul nikonisti.ro, in interes propriu, pentru o 
utilizare strict personala si privata. 

4. Accesul la serviciu, modul de desfasurare si obiectul concursului precum si 
modalitati de castigare
4.1 Obiectul concursului il reprezinta votarea de catre utilizatorii nikonisti.ro  a 
fotografiilor semifinaliste in concursul de fotografie pentru liceeni LicArt,  inscrise lunar 
de catre echipa nikonisti.ro intr-un concurs paralel de popularitate. Pentru a participa la 
de popularitate Nikon-LicArt, concurentii trebuie sa se inscrie in prealabil la LicArt 
(licart.ro), cel mai mare concurs pentru liceeni din Romania
4.2 Un utilizator poate vota o fotografie o singura data. 
4.3 Castigatorul unei etape lunare a concursului de popularitate Nikon-LicArt este 
desemnat de catre un juriu format din echipa nikonisti.ro dintre cele mai votate 10 
fotografii in timpul alocat. 
4.4 Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor cu domiciliul in Romania. 
4.5 Toate voturile inscrise in concurs trebuie sa fie legitime si individuale, astfel ca o 
persoana nu isi poate crea mai multe conturi de pe care sa se voteze pe sine sau sa voteze 
pe altii. Orice abatare de la aceasta regula poate duce la excluderea din concurs si 
anularea oricaror premii. 



4.6 Angajatii SKIN MEDIA SRL, precum si  rudele acestora pana la gradul al II-lea 
inclusiv, nu pot participa la concurs. 
4.7 Pentru votarea fotografiilor inscrise in concurs, utilizatorul trebuie sa fie membru 
Facebook si sa fie de acord cu termenii si conditiile, precum si cu politica de 
confidentialitate a acestui site, accesibile la www.facebook.com. 
4.8 Participantul declara in mod implicit prin inscrierea imaginii in concurs ca este 
detinatorul drepturilor de autor asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in 
cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale asupra fotografiei. De 
asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra 
fotografiei acesta nu va primi niciunul din premiile acordate. 
4.9 Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru 
orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe site si in 
cadrul concursului. 
4.10 Toate fotografiile care contin mesaje ofensatoare sau discriminatorii vor fi 
descalificate din concurs si vor fi sterse de catre organizatori. 
4.11 Un concurent poate inscrie oricate fotografii doreste, atata timp cat acestea sunt 
diferite din punct de vedere al incadrarii subiectului fotografiat. 
4.12 Departajarea concurentilor va fi realizata initial de numarul de voturi primite, 
urmand ca dintre primele 10 fotografii clasate la fiecare etapa lunara  un juriu format din 
echipa nikonisti.ro sa desemnaze castigatorul. 

5. Premiile 
5.1 Premiile constau in aparate foto Nikon COOLPIX S3300. Fiecare premiu poate fi 
castigat intr-un interval de timp limitat, publicat in pagina nikonisti.ro. 
5.2 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul in care castigatorul refuza 
in scris sa intre in posesia premiului, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui 
premiul respectiv. 
5.3 Castigatorul premiului va fi anuntat prin e-mail cat mai curand posibil cu privire la 
premiul castigat si la modalitatea prin care poate intra in posesia premiului. Organizatorul 
va solicita datele de identificare ale castigatorului. 
5.4 Castigatorul va primi premiul din partea organizatorilor in maximum 30 de zile de la 
incheierea concursului. 
5.5 Fotografiile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Produsele castigate pot diferi ca 
model sau culoare de produsele afisate in imagini. 

6. Confidentialitatea datelor 
6.1 Organizatorul este inregistrata in Registrul General la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si respecta legislatia in vigoare 
in acest domeniu in Romania si Uniunea Europeana. 
6.2 Prin votarea fotografiilor inscrise in concurs intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca 
Organizatorul va solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii 
necesare pentru identificarea dumneavoastra personala: (a) optional numele si prenumele 
dvs., (b) adresa de e-mail valida,(c) optional locatia,(d) optional data nasterii. 
6.3 Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a mentine contactul 
cu dumneavoastra pentru comunicari viitoare despre oferte si alte concursuri accesabile 
de pe site-ul Nikonisti.ro. 



6.4 Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul: 
- nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a 
dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si publicitate. 
- nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in 
care sunt solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control etc) 
- va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si 
tehnologii corespunzatoare. 

7. Utilizarea serviciului 
Organizatorul nu raspunde de niciun prejudiciu care poate decurge din neindeplinirea 
obligatiilor dvs. in sensul art.4. 

8. Conduita utilizatorului 
8.1 Intelegeti si sunteti de acord ca nu aveti voie sa postati, sa incarcati, sa transmiteti 
prin email sau in niciun alt mod, in cadrul concursului online, urmatoarele tipuri de 
informatii: 
- informatii ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de 
hartuire. 
- informatii false despre propria dvs. identitate, incluzand, dar fara a se limita la, 
pseudonime sau orice alt tip de date false, gresite sau inexacte pe care le furnizati in 
cadrul concursului online. 
- informatii pe care nu aveti dreptul sa le faceti publice, care au caracter secret sau 
confidential sau asupra carora nu detineti drepturi de proprietate intelectuala. 
- informatii publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori in lant, scheme de 
afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitari. Aceasta interdictie se refera inclusiv, fara 
a se limita la, folosirea concursului online pentru: 
a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoasteti; 
b) a contacta persoane pe care nu le cunoasteti si a le trimite mesaje promotionale sau de 
solicitare fara permisiunea acestora; 
c) a trimite mesaje catre liste de distributie sau alias-uri de grup. 
- informatii sau materiale care contin virusi informatici sau orice coduri, fisiere sau 
programe computerizate daunatoare, menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze 
functionarea oricarui software sau a oricarui echipament electronic si de telecomunicatii. 
Aceasta interdictie se refera, fara a se limita la: spyware (programe pentru captarea 
datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de 
reclame), virusi informatici, phishing (mesaje de solicitare de informatii confidentiale), 
spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri catre alte pagini de internet 
considerate riscante. 
- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari 
transmise prin website-ul www.nikonisti.ro sau alte mijloace aferente acestui concurs 
online sau Organizatorului in general. 
- continut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email in locul numelui, etc) 

8.2 Sunteti de acord ca nu aveti voie sa interferati sau sa intrerupeti serverele, reteaua sau 
seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau sa incalcati orice reglementari, 
proceduri si indrumari privind utilizarea retelei, legate de acest concurs. 



9. Incetarea furnizarii serviciului 
9.1 Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, 
sa intrerupa contul si accesul dvs. la concursul online, din cauze care pot fi, fara a se 
limita la: (a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a 
indrumarilor pe care le cuprinde, (b) solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri 
ale legii, (c) solicitarea dvs. expresa, (d) probleme si aspecte tehnice neprevazute, (e) 
perioade lungi de inactivitate a paginii pe care ati creat-o in cadrul concursului. 
9.2 Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a 
Organizatorului si ca Organizatorul nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice 
alta terta parte pentru intreruperea accesului dvs. sau paginii dvs. din concursul online. 

10. Informatia furnizata pe website-ul Nikonisti.ro 
10.1 In timpul folosirii aplicatiei este posibil ca utilizatorii sa furnizeze informatii despre 
sine care pot fi vizibile de catre alti utilizatori (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor 
din acest document si politica privind datele personale pentru detalii despre informatia 
colectata pe www.nikonisti.ro). 
10.2 Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe website-ul 
www.nikonisti.ro, cedati catre Organizatorul dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza 
aceste materiale in decursul existentei serviciului. 
10.3. Intelegeti ca raspunderea pentru toata informatia pe care o postati in cadrul 
concursului online va revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi facut 
raspunzatoar de nici o greseala sau omisiune din aceste informatii. Organizatorul nu poate 
garanta identitatea oricaruia dintre utilizatorii care isi creeaza sau care acceseaza paginile 
individuale pe website-ul www.nikonisti.ro. Totodata, Organizatorul nu poate garanta 
autenticitatea niciunei informatii postate de utilizatori. 
10.4. Sunteti de acord sa nu monitorizati sau copiati, si sa nu permiteti altora sa 
monitorizeze sau copieze paginile website-ului www.nikonisti.ro si continutul pe care 
acestea il cuprind. 
10.5. Sunteti de acord sa nu simulati aspectul sau functionarea acestui website si sa nu 
actionati pentru a perturba functionarea sau a supraincarca infrastructura noastra 
informatica, inclusiv, dar fara a se limita la, comunicari nesolicitate, incercari de a obtine 
acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici. 

11. Comunicarea cu Organizatorul 
11.1 in cadrul concursului online, Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. 
prin email sau telefon (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor si Premiile concursului 
si desemnarea castigatorilor). Sunteti de acord sa primiti mesaje email, legate de 
participarea dvs. la concurs sau contul dvs. din cadrul website-ului www.nikonisti.ro 
pentru a asigura buna derulare a concursului. 
11.2 Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul 
anumitor comunicari pe care le initiati prin website-ul www.nikonisti.ro (exemplu: 
anuntarea castigatorilor). 
11.3 Intelegeti si sunteti de acord ca Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact in 
scopul consultarii sau informarii dvs. cu privire la produsele, ofertele si promotiile 
website-ului. Puteti renunta la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul 



mesajelor email primite sau din cadrul sectiunii setari aflate in contul dvs de pe website-
ul www.nikonisti.ro. 
11.4 Organizatorul isi exercita dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului 
document in scopul de a asigura coerenta si corectitudinea desfasurarii concursului. 
Organizatorul va afisa orice modificare a prezentului document pe website-ul concursului 
www.nikonisti.ro. 

12. Monitorizarea continutului website-ului 
12.1 intrucat Organizatorul nu poate garanta si nu poate raspunde de acuratetea si 
autenticitatea continutului postat de utilizatori pe paginile individuale in cadrul website-
ului www.nikonisti.ro si a paginii sale de pe Facebook.com, puteti fi expusi, in utilizarea 
website-ului, la continuturi pe care le considerati ofensatoare sau false. Puteti contacta 
organizatorul la adresa de email nikoninfo[at]skin.ro pentru a ne semnala astfel de 
situatii. Ne vom stradui sa cercetam reclamatiile si incalcarile politicilor noastre si sa 
luam masuri pe care le consideram potrivite, inclusiv, dar nu numai, prin somarea 
utilizatorului, inlaturarea continutului respectiv, totusi, ne rezervam si dreptul de a nu lua 
masuri. 
12.2 In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde de continutul postat de 
utilizatori, si nici de eventuale pierderi provocate acestora sau tertilor de nefunctionarea 
website-ului nikonisti.ro sau de initiativa organizatorului de a inchide concursul.

13. Taxe si costuri 
13.1 Inscrierea in concurs, crearea contului dvs., precum si votarea fotografiilor care 
participa in concurs sunt gratuite. 
13.2 Toate premiile se supun taxelor si impozitelor conform legii si vor fi suportate de 
catre Organizator. Organizatorul concursului se obliga sa suplimenteze veniturile obtinute 
de catre castigator in urma participarii la concursul online cu suma necesara pentru plata 
impozitelor si taxelor aferente, potrivit Codului Fiscal al Romaniei. 

14. Limite de raspundere 
14.1 Acceptand acesti Termeni si conditii de utilizare, sunteti de acord ca Organizatorul, 
angajatii sai, partenerii si orice alti colaboratori in concursul online nu sunt raspunzatori 
pentru nici un fel de pierderi sau consecinte negative directe, indirecte, ocazionale sau 
exceptionale rezultate in urma: 
a) utilizarii website-ului www.nikonisti.ro de catre dvs.; 
b) accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin acest website, sau 
c) orice alte probleme legate de Concursul de popularitate Nikon-LicArt. 
14.2 Orice afaceri si tranzactii care pot aparea intre utilizatori ca urmare a folosirii de 
catre acestia a website-ului www.nikonisti.ro constituie raspunderea exclusiva a 
utilizatorilor implicati in acestea. 
14.3 Organizatorul nu garanteaza ca serviciile aferente concursului online si website-ului 
www.nikonisti.ro vor fi neintrerupte si lipsite de erori. 
14.4 Orice material pe care il descarcati sau obtineti in orice mod de pe website-ul 
www.nikonisti.ro se face la libera dvs. alegere si pe propria dvs. raspundere si pe propriul 
risc, dvs. fiind unicul responsabil in cazul oricarei deteriorari a computerului dvs. sau 
pierderii de date produse in urma acestor descarcari. 



15. Drepturi de autor 
15.1 Denumirile "Concurs de popularitate Nikon-LicArt” si numele de domeniu 
Nikonisti.ro sunt proprietatea intelectuala a Organizatorului. Sunteti de acord sa nu 
utilizati aceste elemente in niciun fel fara acordul scris prealabil al Organizatorului. 

16. Legea aplicabila 
Acesti Termeni si conditii de utilizare reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul 
concursului, guvernat de legislatia romaneasca in vigoare. 


