Regulamentul Concursului
“10 Ani Nikon in Romania: Fotografia ta de nota 10”
NR. 1/01.09.2017

Articolul 1. Organizatorul Concursului
Organizatorul Concursului “10 Ani Nikon in Romania: Fotografia ta de nota 10” (numit in continuarea
prezentului regulament "Concursul") este Skin Media S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.Ocna
Sibiului, nr. 46-48, C.U.I. 1333088, J40/8241/12.09.2000, adresa email: nikonexpo@skin.ro operator de
date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal
notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor
de Date cu Caracter Personal sub nr. 16919. In continuare, Skin Media S.R.L. va fi denumită
“Organizator”.
Articolul 2. Perioada de desfasurare a ,,Concursului”
Concursul va incepe pe 01.09.2017 si se va incheia la 30.09.2017 ora 23:59:00. Orice actiune efectuata
dupa data 30.09.2017 ora 23:59:00 nu va fi luata in considerare de catre Organizator. Pe parcursul
desfasurarii prezentului ,,Concurs” pot interveni modificari ale ,,Regulamentului”, cu informarea
prealabila in termen legal a participantilor public pe pagina web www.nikonisti.ro. Jurizarea concursului
se va face in perioada 1-7 octombrie 2017.
Articolul 3. Locul de desfasurare al ,,Concursului”
Concursul se desfasoara pe www.nikonisti.ro, site-ul comunitatii nikonistilor din Romania.
Articolul 4. Obiectul ,,Concursului”
La ,,Concurs” vor participa fotografiile care reprezinta in mod direct tipul de fotografie propus de tema
concursului si sunt incarcate pe site de participanti eligibili conform ,,Regulamentului “. In urma selectiei
efectuate, cu inlaturarea fotografiilor care nu indeplinesc intocmai conditiile ,,Regulamentului “, membrii
juriului vor desemna castigatorul prin vot pe www.nikonisti.ro, site-ul comunitatii nikonistilor din
Romania. Castigatorul ,,Concursului” va primi un premiu indicat la articolul 6 al prezentului
,,Regulament“. Fotografiile pot fi realizate cu aparate foto digitale cu obiective interschimbabile,
indiferent de marca sau model. Fotografiile inscrise trebuie sa contina si EXIF-ul acestora pentru a
putea intra in concurs. Vor fi descalificate fotografiile ale caror proprietati au fost modificate pentru a
impiedica identificarea modelului de aparat foto care a fost utilizat. De asemenea, vor fi descalificate
fotografiile realizate cu aparate foto pe film, aparate foto compacte, telefoane, tablete, camere video sau
drone.
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Articolul 5 . Dreptul de participare la ,,Concurs” si responsabilitati
La ,,Concurs” se pot inscrie persoane fizice cu domiciliul in Romania, care au implinit varsta de 16 ani
la data inceperii Concursului si respecta in integralitate prevederile prezentului ,,Regulament “. Angajatii
SKIN MEDIA SRL, ambasadorii Nikon, precum si rudele acestora in linie dreapta sau colaterala pana la
gradul al II-lea inclusiv in concordanta cu prevederile art 406 din noul cod civil, nu pot participa la
concurs. Concursul nu se adreseaza persoanelor juridice.
Prezentul ,,CONCURS” se desfasoara cu respectarea prevederilor L.G. 677/2001 cu modificarile
ulterioare privind garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în
special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantilor.
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor
prezentului Regulament, cu respectarea strica a prevederilor legale in vigoare pe parcursul derularii
acestei campanii.
Articolul 6. Premiul oferit castigatorului ,,Concursului”
Participantul desemnat castigator va primi un aparat foto DSLR full frame Nikon D850 body.
Articolul 7. Taxe sau costuri asociate ,,Concursului”
Participantilor la ,,CONCURS” nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, singura cerinta pentru a putea participa la concurs fiind studierea cu atentie a prezentului
regulament pentru a fi informati cu privire modul de desfasurare, conditiile de participare si perioada de
desfasurare a ,,CONCURSULUI”
Articolul 8. Modul de desfasurare al ,,Concursului”
Pentru a se inscrie in concurs participantul trebuie sa isi creeze un cont pe site-ul nikonisti.ro si apoi sa
incarce in galeria concursului 5 fotografii cu tema ““Fotografia ta de nota 10”, insotita de un titlu si o
scurta descriere.
Fiecare participant va putea inscrie pana la 5 fotografii. Nu este obligatorie participarea la concurs cu
toate cele 5 fotografii, fiecare fotografie inscrisa fiind tratata individual. La concurs pot participa
fotografiile care reprezinta in mod direct tipul de fotografie propus de tema concursului.
Fotografiile pot fi realizate cu aparate foto digitale cu obiective interschimbabile, indiferent de marca sau
model. Fotografiile inscrise trebuie sa contina si EXIF-ul acestora pentru a putea intra in concurs.
Vor fi descalificate :
-fotografiile ale caror proprietati au fost modificate pentru a impiedica identificarea modelului de aparat
foto care a fost utilizat;
- fotografiile realizate cu aparate foto pe film, aparate foto compacte, telefoane, tablete, camere video
sau drone
- fotografiile la a caror realizare au fost incalcate in parte sau total modalitatile de procesare sau
postprocesare a acestora;

2

- fotografiile inscrise pe site de catre participanti care incalca in parte sau total oricare din termenii si
conditiile impuse de regulament.
La inscriere, participantul va fi abonat automat la newsletterul Nikonisti.
Nu este permisa retragerea fotografiilor din concurs dupa publicarea castigatorilor.
Decizia privind descalificarea unor fotografii sau a unor participanti la ,,Concurs” apartine in intregime
,,Organizatorului”, iar prin inscrierea in ,,Concurs” toti participantii accepta in totalitate conditiile si
termenii prezentului ,,Regulament” si competenta deplina si de necontestat in interpretarea acestora ca
fiind privilegiul exclusiv al ,,Organizatorului”
Articolul 9. Modalitati admise de postprocesare a fotografiilor
Fiecare fotografie trebuie sa pastreze ratia originala la care a fost realizata (de exemplu 3:2). Latura
mare a fotografiei trebuie sa aiba minimum 2000 de pixeli, iar rezolutia trebuie sa fie de minimum 300
dpi. Fotografiile inscrise in concurs vor putea fi editate pe urmatoarele coordonate: luminozitate,
contrast, saturatie, nivele de culoare si crop. Nu se pot adauga elemente straine in fotografie, nu sunt
permise lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii si nici montajele/colajele foto (elemente dintr-o
imagine folosite in alta imagine sau copiate in alta zona). Sunt permise corectia liniei orizontului si
eliminarea eventualelor impuritati de pe sensor sau obiectiv. In cazul portretelor, sunt permise corectiile
la nivelul pielii (clone, heal, tehnici de uniformizare a pielii).
Orice alt procedeu de postprocesare in afara celor enumerate mai sus este interzis.
,,Organizatorul” isi rezerva dreptul sa descalifice orice fotografie din concurs daca:
- a fost prelucrata necorespunzator sau exagerat;
- nu corespunde temei propuse;
- sunt nefocalizate sau contin elemente deranjante vizual;
- contin semnatura si/sau rama.
Articolul 10. Drepturi de autor
Participantul isi asuma in mod implicit prin inscrierea imaginilor in concurs ca este detinatorul drepturilor
de autor asupra acestora si va suporta toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu
detine drepturile intelectuale asupra fotografiilor. De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este
detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiilor, acesta nu va fi premiat.
In cazul castigarii concursului, pentru validarea premiului, participantul trebuie sa faca dovada
proprietatii asupra fotografiei prin prezentarea fisierului RAW original sau JPG needitat (asa cum a fost
obtinut din aparatul foto) si sa prezinte si alte fotografii facute in acelasi context. Daca incalca regulile
legate de validare, participantul va fi descalificat, iar juriul va alege castigatoare o alta fotografie. In
cazul identificarii ulterioare a unor fraude, participantul este dator sa restituie premiul care va fi acordat
participantului cu punctajul cel mai mare.
Odata cu inscrierea fotografiilor, participantul este de acord ca acestea sa fie publicate in pagina de
concurs pentru a fi votate si a primi comentarii, pe forumul nikonisti.ro si in materialele online de
promovare a concursului (articole, newsletter, galerii foto, in retelele de socializare, etc).
,,Organizatorul” va fi exonerat de orice raspundere privind fraudarea drepturilor de autor in ce priveste
fotografiile depuse de participanti de site-ul oficial al ,,Concursului”, si nu este tinut sa raspunda
conform dispozitiilor ,,LEGII nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizată*) privind dreptul de autor şi drepturile
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conexe (actualizată la data de 8 noiembrie 2015*)”, noul cod civil art. 1183 alin. (2): „Partea care se
angajează într-o negociere este ţinută să respecte exigenţele bunei-credinţe. Părţile nu pot conveni
limitarea sau excluderea acestei obligaţii” (principiul bunei-credinţe), prevederile art.1710 si urmatoarele
din N.C.C.
Intreaga raspundere prind orice incalcare a legilor in vigoare apartine in intregime participantilor care au
inscris fotografiile pe site-ul ,,Campaniei”.
Articolul 11. Desemnarea Castigatorului
Castigatorul concursului va fi desemnat prin vot online pe site-ul Nikonisti.ro de catre membrii juriului.
Juriul este format din ,,Ambasadorii Nikon Romania” care vor acorda fotografilor puncte de la 0 la 10. In
urma cumularii punctelor acordate de membrii juriului va fi desemnata o singura fotografie castigatoare.
In cazul in care in urma cumularii voturilor juriului, 2 sau mai multe fotografii vor obtine un punctaj maxim
egal, departajarea castigatorului va fi facuta de ,,Redactia Nikonisti”. Castigatorul desemnat va trece
printr-o procedura de prevalidare, descrisa in Art. 12 din prezentul ,,Regulament”. In cazul in care
castigatorul nu va trece procedura de prevalidare, va fi desemnat, participantul clasat pe locul urmator
conform jurizarii..
Articolul 12. Procedura de prevalidare
Castigatorul desemnat in urma jurizarii va fi contactat prin e-mail pentru a transmite, intr-o limita de timp
de 5 zile lucratoare dupa trimiterea email-ului de catre ,,Organizator”, fisierului original RAW sau JPG
needitat, asa cum a fost obtinut din aparatul foto si sa prezinte si alte fotografii facute in acelasi context.
In cazul in care castigatorul selectionat nu deține fotografiile originale solicitate sau nu raspunde in
timpul mentionat, va fi luat in considerare drept castigator desemnat, participantul clasat pe locul
urmator conform jurizarii. Participantii au in sarcina in perioada 8-15 octombrie sa contacteze
,,Organizatorul” pentru informare, orice disfunctionalitate privind receptionarea email-ului fiindu-le
imputabila. ,,Organizatorul” are in sarcina sa faca dovada expedierii acestui email. Orice deficienta
tehnica sau eroare in inscrierea informatiilor de contact apartinand participantului nu este imputabila
,,Organizatorului”. Dupa trecerea a cinci zile lucratoare de la expedierea email-ului, in cazul lipsei unui
raspuns din partea ,,Castigatorului “, acesta va pierde acest statut, urmand sa fie contactat participantul
cu numarul cel mai mare de puncte pentru a fi desemnat ,,Castigator”.
Articolul 13. Acordarea Premiului
Dupa validarea fotografiilor castigatoare conform Art. 12, castigatorul va fi contactat prin email pentru
acordarea ,,Premiului”. ,,Organizatorul” va solicita transmiterea prin email catre Organizator, in decurs
de 15 zile de la contactare a: copiei actului de identitate, adresei de livrare (daca difera fata de cea din
contul creat pe www.nikonisti.ro), numarului de telefon. Premiul va fi acordat in decurs de 45 de zile de
la primirea datelor complete din partea castigatorului. In cazul in care castigatorul nu poate fi premiat din
motive independente de Organizator (datele nu sunt furnizate sau sunt incomplete/gresite),
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene. In cazul in care, in
decurs de 60 de zile de la contactare, un castigator nu trimite datele de identificare complete,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul. De asemenea, in cazul in care castigatorul
refuza in scris sa intre in posesia premiului, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul
respectiv. Premiul va fi insotit de un proces verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare are
obligatia de a-l semna si expedia Organizatorului. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze premiul
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oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa
pe site si in cadrul concursului. Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii
premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita alte modificari. Fotografiile premiului sunt
informative si provin de pe site-ul producatorului, fiind posibile modificari neesentiale care nu afecteaza
functionalitatea sau caracteristicile produsului.
Obligatiile de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu ,,Premiul”, dupa intrarea in posesie a
acestuia, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. ,,Organizatorul” transmite premiul liber de sarcini
fiscale.
Articolul 14. Protectia datelor cu caracter personal
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participanti pentru tinerea la curent
cu activitatile desfasurate. Conform Legii nr. 677/2001, Articolul 14 (1) Orice persoană vizata are dreptul
de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea
sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete
sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi; c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort
disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la
alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În
cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care
poate fi şi de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure ca predarea i
se va face numai personal.(3) Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul alin. (1),
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei
optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin.2.
Prin inscrierea fotografiilor in concurs intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va solicita
in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru identificarea dumneavoastra personala:
numele si prenumele; adresa de e-mail valida; data nasterii; numarul de telefon.
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.
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.
- va putea trimite participantilor informari legate de brandul Nikon, prin platforma nikonisti.ro
Articolul 15. Conditii de participare la ,,Concurs”
Nu este permisa postarea, incarcarea, transmiterea prin email sau in niciun alt mod, in cadrul
concursului online, a urmatoarelor 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.
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- 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), popup-uri sau link-uri catre alte pagini de internet considerate riscante.
- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari transmise prin
websiteul 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)
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.
Articolul 16. Descalificarea participantilor
Prin participare, 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.
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.
Articolul 17. Informatiile furnizate
In timpul folosirii aplicatiei este posibil ca utilizatorii sa furnizeze informatii despre sine care pot fi vizibile
de catre alti utilizatori (vedeti capitolul Protectia datelor cu caracter personal din acest document si
politica privind datele personale pentru detalii despre informatia colectata pe www.nikonisti.ro).
Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe website-ul www.nikonisti.ro, cedati catre
Organizator dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei serviciului.
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 nicio greseala sau omisiune din aceste
informatii. Organizatorul nu poate garanta identitatea oricaruia dintre utilizatorii care isi creeaza sau care
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acceseaza paginile individuale pe website-ul www.nikonisti.ro. Totodata, Organizatorul nu poate garanta
autenticitatea niciunei informatii postate de utilizatori.
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. 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.
Articolul 18. Informarea despre ,,Regulamentul” oficial al ,,Concursului” si comunicarea cu
,,Organizatorul”
Regulamentul oficial al ,,Concursului” va fi afisat pe site-ul si la sediul Organizatorului. In cadrul
concursului online, ,,Organizatorul” poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau telefon
(vedeti capitolele Confidentialitatea datelor, Premul 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.
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). 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. 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.
Articolul 19. Monitorizarea continutului postat de ,,Participanti”
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, puteti fi expusi, in
utilizarea websiteului, la continuturi pe care le considerati ofensatoare sau false. Puteti contacta
Organizatorul la adresa de email nikonexpo@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 respective. Totusi, ne
rezervam si dreptul de a nu lua masuri.
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.
Articolul 20. Limitarea raspunderii
Acceptand acest regulament, 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:
- utilizarii website-ului www.nikonisti.ro de catre dvs.;
- accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin acest website, sau
- orice alte probleme legate de concursul “10 Ani Nikon in Romania: 10 Ani in 5 fotografii”.
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Orice afaceri si tranzactii care pot aparea intre utilizatori ca urmare a folosirii de catre acestia a websiteului www.nikonisti.ro constituie raspunderea exclusiva a utilizatorilor implicati in acestea.
Organizatorul nu garanteaza ca serviciile aferente concursului online si website-ului www.nikonisti.ro vor
fi neintrerupte si lipsite de erori.
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.
Articolul 21. 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
“Regulamentului” si care poate interzice sau modifica termenii ,,Regulamentului”. 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 campaniei. Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire
va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este
obligat sa comunice participantilor la Concurs, prin afisare pe site-ul societatii comerciale organizatoare
in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
Art. 22. Litigii si legislatie
Orice reclamatie avand ca obiect Concursul poate fi adresata in scris la adresa sediului social al
Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la nikonexpo@skin.ro in termen de
maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
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 legal de la sediul ,,Organizatorului”.
Acest regulament reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia
romaneasca in vigoare.
Articolul 23. Definitii
„Organizator” este Skin Media S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.Ocna Sibiului, nr. 46-48,
C.U.I. 1333088, J40/8241/12.09.2000, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr.
677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si
Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub
nr.16919.
,,Concursul” reprezinta activitatea de promovare care se desfasoara sub denumirea ,,10 Ani Nikon in
Romania: Fotografia ta de nota 10”
„Durata Concursului” este perioada care incepe in nomentul anuntarii concursului in ziua de 01.09.2017
si se va incheia la 30.09.2017 ora 23:59:00.
„Fotografiile participante” mentionate strict in prezentul ,,REGULAMENT”, ce sunt executate strict cu
dispozitivele indicate si cu respectarea conditiilor indicate.
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„Regulament” inseamna toate si oricare din regulile campaniei in vigoare, in orice moment pe parcursul
desfasurarii acestuia.
„Participant” inseamna orice persoana fizica cu capacitate de discernamant domiciliata in Romania care
a acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele
personale.
„Site” reprezinta platforma online pe care participantii online comunica.
Decizia de derulare a ,,Concursului“ conform regulilor din prezentul ,,Regulament” este finală si
obligatorie pentru orice ,,Participant” la ,,Concurs”.
,,Regulamentul” oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul ,,Participantilor Concursului” conform
legislaţiei aplicabile din Romania.
,,Organizatorul” işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul ,,Regulament
“in perioada desfasurarii ,,Concursului”, din motive intemeiate, dar cu obligatia de a anunţa publicul
despre aceste modificări .
,,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 pe care le implica organizarea
si desfasurarea ,,Concursului” .
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