
                                                                                
 

REGULAMENT TOMBOLĂ ORA DE NET 

 

1. ORGANIZATORUL 

Organizatorul acestei tombole este Organizaţia Salvaţi Copiii România, o organizaţie neguvernamentală, 

de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militează activ pentru drepturile copilului și protecția 

copilului în România. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare 

organizaţie independentă din lume ce promoveaza drepturile copilului și protecția copilului. Organizația 

cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. 

  

Aceste acțiune este desfăşurată în cadrul proiectului CEF Telecom, finanţat de Comisia Europeană şi 

derulat, în calitate de coordonator naţional, de Organizaţia Salvaţi Copiii România. Obiectivul 

programului Ora de net este promovarea siguranţei copiilor pe Internet, prin organizarea de activităţi de 

conştientizare şi informare cu privire la beneficiile şi riscurile mediului online. 

Programul Ora de net are trei componente: 

Componenta de Awareness - acţiuni de conştientizare şi educare a celor patru grupuri ţintă: copii, 

adolescenţi, părinţi şi profesori, privind avantajele utilizării noilor tehnologii şi măsurile de prevenire a 

riscurilor existente pe Internet; 

ctrl_AJUTOR – serviciu de informare şi consiliere pentru copii şi adulţi 

esc_ABUZ – portal de raportare a conţinutului ilegal şi dăunător 

2. REGULAMENT 

2.1. Drept de participare  

Se pot înscrie în vederea participării la Tombolă, numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în 

România, adolescenți cu vârsta între 12 și 17 ani. 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum 

și orice alte forme de organizare similare, precum și salariaţii Organizatorului, ai Agenţiei,  și/sau ai 

societăţilor implicate în organizarea Campaniei și ai societăților care desfășoară servicii de distribuție 

pentru Organizator, precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al III-lea inclusiv), 

soții/soțiile și afinii acestora. 

2.2. Condiții de înscriere în campanie 

Pentru ca înscrierea să fie valabilă participantul trebuie să aibă drept de participare și să completeze în 

proporție de 100% chestionarul aflat la adresa 



                                                                                
 
https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3 alături de adresa sa de email sau numărul de 

telefon.  

2.3. Modalități de înscriere  

Pentru a se înscrie participanții trebuie să completeze în proporție de 100% chestionarul aflat la adresa 

https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3 alături de adresa de email sau numărul de 

telefon în perioada 25.04.2018 – 30.09.2018.  

2.4. Durata campaniei 

Perioada de desfășurare a tombolei este 25.04.2018 – 30.09.2018, ora 23:59.  

2.5. Mecanismul campaniei 

a. Pentru a se înscrie în tombolă utilizatorul cu drept de participare trebuie să acceseze pagina 

https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3 

b. Utilizatorul va completa chestionarul în proporție de 100%, la finalul chestionarului afișându-se pe ecran 

mesajul „Bravo! Tocmai ai finalizat sondajul. Mulțumim!”  

c. Utilizatorul va introduce o adresă de email sau un număr de telefon valid – acesta poate fi al său sau al 

unuia dintre părinți/tutori/îngrijitori.  

d. Adresa de email sau numărul de telefon va fi stocat într-o bază de date separată și i se va desemna un 

număr de ordine.  

e. Folosind random.org vor fi extrase două numere aleator pentru a desemna cei doi câștigători.  

f. Persoana aferentă primului număr ales va primi un laptop, urmând ca persoana aferentă celui de-al  

doilea număr va primi o tabletă.  

 

2.6. Premiul  

Premiile care se vor acorda sunt un laptop și o tabletă.  

2.7. Desemnarea câștigătorului 

Câștigătorii vor fi desemnați folosind random.org. Vor fi luați în considerare toți participanții care au fost 

validați și care îndeplinesc criteriile de participare.   

 

 2.8. Acordarea premiului 

Organizatorul va avea responsabilitatea de a contacta câștigătorii, de a le trimite acestora premiile și de a 

încheia un proces verbal de predare-primire. Organizatorul se obligă să trimită premiul câștigătorului în 

termen de maxim 45 de zile de la anunțarea în mod public a câștigătorilor. Acest lucru se va face pe pagina 

www.facebook.com/SigurPeNet   

Dacă unul dintre câștigători nu va îndeplini criteriile de eligibilitate sau se va dovedi a nu avea drept de 

participare, organizatorul își rezervă dreptul de a-i retrage premiul.  

https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3
https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3
https://www.surveygizmo.com/s3/4242650/e6ae389338a3
http://www.facebook.com/SigurPeNet


                                                                                
 
Dacă unul dintre câștigători nu va oferi un răspuns telefonic sau prin intermediul emailului în termen de 

7 zile calendaristice de la informarea acestuia, atunci organizatorul își rezervă dreptul de a-i retrage 

premiul și de a face o nouă extragere.  

Câștigătorul va avea responsabilitatea de a returna Organizatorului proces verbal de predare-primire 

semnat și datat în format fizic sau scanat.  

 

3. TEMEI LEGAL  

3.1. Conform OUG 77/2009, privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: 

“Articolul 11(1) NU SUNT considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri 

de jocuri: a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi, precum şi cele organizate 

de asociaţii sau fundaţii nonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori. 

Caracterul tombolei este considerat nonprofit atunci când suma totală a taxei de participare este egală cu 

suma totală a premiilor câştigate, acelaşi principiu aplicându-se şi atunci când este vorba de bunuri sau 

altele asemenea;” 

3.2 Organizaţia Salvaţi Copiii - operator de date cu caracter personal nr. 16481 

Organizaţia Salvaţi Copiii prelucrează datele cu caracter personal (date de identitate, date de stare civilă, 

adresă, telefon, profesie, loc de muncă, situaţia familială, situaţia economică şi financiară, date privind 

starea de sănătate şi alte asemenea date) ale beneficiarilor (copii, membrii familiei acestora), în sensul 

stocării acestor date şi al transmiterii lor către autorităţi ale statului sau private care au competenţă în 

soluţionarea problemelor beneficiarilor, în scopuri de acordare de protecţie şi asistenţă socială, în 

conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Conform legii anterior menţionate, beneficiarii au dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor si de a 

nu fi supuşi unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să 

solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa cu o cerere scrisă, 

datată şi semnată la Organizaţia Salvaţi Copiii. De asemenea, beneficiarilor le este recunoscut dreptul de 

a se adresa justiţiei. 

 

 


