Regulament VOTING “X FACTOR”
Începând cu 29 octombrie 2011 pe parcursul celor 10 săptămâni (editii) ale concursului televizat “X FACTOR”, S.C. “ANTENA TV GROUP” S.A, în calitate de
Organizator, oferă posibilitatea oricărui abonat GSM si telefonie fixa să voteze pentru concurentul preferat.
Derularea proiectului “Voting X FACTOR” (denumit in cele ce urmeaza si PROIECT) se va face in cooperare cu statia de televiziune "ANTENA 1" .
Proiectul “Voting X FACTOR” se adreseaza tuturor persoanelor fizice de pe teritoriul Romaniei care sunt titulari ai unui post telefonic in reteaua fixa Romtelecom sau
in retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone sau Cosmote, care in perioada cuprinsa intre 29 octombrie 2011 si 01 ianuarie 2012 incepand din momentul
anuntarii pe postul tv Antena 1 a faptului ca liniile pentru televoting sunt deschise si pana in momentul anuntarii pe postul tv Antena 1 a inchiderii liniilor, doresc a
vota, contra cost, concurentul favorit din show-ul X FACTOR.
VOTING PRIN TELEFONIE MOBILA, prin SMS
Telespectatorii pot trimite un SMS la numarul scurt 1313 (valabil in retelele Orange Vodafone, Cosmote), la tariful de 1,24 Euro/SMS - TVA inclus.
Numarul scurt la care se poate face votingul va fi afisat pe ecran.
Participarea telespectatorilor la voting va consta in trimiterea de sms-uri care sa contina textulul unuia dintre numele concurentilor inscrinsi in concursul ce se
desfasoara in cadrul emisiunii “XFACTOR” difuzata de statia “Antena 1”, din urmatoarea lista :
Categoria - 25 ani
1. Nae Ovidiu Nicolae – SMS la 1313 cu textul “Ovidiu” ;
2. Florea Irina - “Irina” – SMS la 1313 cu textul “Irina” ;
3. Filip Antonia – “Antonia” – SMS la 1313 cu textul “Antonia” ;
4. Leonte Andrei - “Andrei” – SMS la 1313 cu textul “Andrei” ;
Categoria Peste 25 ani
5. Vaduva Alin - “Alin” – SMS la 1313 cu textul “Alin” ;
6. Parmac Cristian - “Cristian” – SMS la 1313 cu textul “Cristian” ;
7. Vasile Iulian - “Iulian” – SMS la 1313 cu textul “Iulian” ;
8. Hetea Diana - “Diana” – SMS la 1313 cu textul “Diana” ;
Categoria Grupuri
9. X-treme - “Xtreme” – SMS la 1313 cu textul “Xtreme” ;
10. Refresh - “Refresh” – SMS la 1313 cu textul “Refresh” ;
11. Duo voice - “Duo” – SMS la 1313 cu textul “Duo” ;
12. T&L - “TL” – SMS la 1313 cu textul “TL” .
Numele mai sus alocat fiecarui concurent se va pastra neschimbat pe toata perioada de desfasurare a proiectului indiferent de eliminarile ce se vor efectua pe
masura ce concursul se desfasoara in cadrul emisiunii tv “XFACTOR”.
Dupa ce se expediaza mesajul de voting prin SMS la numarul scurt 1313, telespectatorii vor primi pe telefonul mobil un mesaj de raspuns de confirmare a
inregistrarii votului.
Mesajele care nu corespund din punct de vedere al continutului si/sau nu respecta prezentul regulament de votare, vor fi invalidate.
VOTING PRIN TELEFONIE fixa, cu apel telephonic
Telespectatorii pot apela si/sau unul din numerele de telefon deschise in reteaua de telefonie fixa (Romtelcom) afisate pe ecran, pentru a-si vota concurentul
favorit.
Tariful pentru 1 apel in reteaua Romtelecom este de 1,24 eur/apel - TVA inclus.
Participarea telespectatorilor la voting va consta in apelarea unuia dintre numerele enumerate mai jos, corespunzator numelui concurentului inscrins in concursul
ce se desfasoara in cadrul emisiunii tv “XFACTOR” :
Categoria - 25 ani
1. Nae Ovidiu Nicolae – suna la 0900-901-901
2. Florea Irina - “Irina” – suna la 0900-901-902
3. Filip Antonia – “Antonia” – suna la 0900-901-903
4. Leonte Andrei - “Andrei” – suna la 0900-901-904

Categoria Peste 25 ani
5. Vaduva Alin - “Alin” – suna la 0900-901-905
6. Parmac Cristian - “Cristian” – suna la 0900-901-906
7. Vasile Iulian - “Iulian” – suna la 0900-901-907
8. Hetea Diana - “Diana” – suna la 0900-901-908
Categoria Grupuri
9. X-treme - “Xtreme” – suna la 0900-901-909
10. Refresh - “Refresh” – suna la 0900-901-910
11. Duo voice - “Duo” – suna la 0900-901-911
12. T&L - “TL” – suna la 0900-901-912
Pe toata durata desfasurarii celor 10 editii ale emisiunii tv “X factor” se va pastra acealsi pentru fiecare concurent pe toata perioada proiectului, indiferent de
eliminarile ce se vor face in fiecare etapa de concurs din emisiunea tv “XFACTOR”.
Dupa ce telespectatorii apeleaza la numarul corespunzator candidatului favorit din cadrul emisiunii tv “XFACTOR”, acestia vor auzi un mesaj de confirmare a votului
repectiv.
RESPONSABILITATILE PARTICIPANTILOR SI ALE ORGANIZATORULUI
Apelarea numerelor de telefon mai sus mentionate, precum si trimiterea mesajului la numărul scurt 1313 (valabil in retelele Orange Vodafone, Cosmote) este
dovadă că abonatul de telefonie fixa, cat si cel de GSM este de acord cu următoarele:




tariful pentru participare;




acceptarea totala si neconditionata a tuturor prevederilor prezentului regulament, in acest sens obligandu-se la respectarea acestora.




la concurs participă numai mesaje SMS si apelurile in reteaua de telefonie fixa plătite.

ca SMS-urile expediate au caracter public si pot fi exploatate de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia nelimitat teritorial si temporal,
nelimitat din punct de vedere al numarului, tipului (continua, periodica, puctuala etc.), modalitatii (de sine statatoare ori combinata, alaturata, completata,
modificata, transformata etc.), mijlocului (radio, tv, internet, inclusiv posta electronica, telefonie mobila etc.), cantitatii (in tot sau in parte) ori destinatiei utilizarii;
prin prezentul regulament, expeditorii sunt acord sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca de la acesta, cu diverse ocazii, mesaje de
felicitari si alte anunturi comerciale.
la concurs participă mesajele SMS, expediate de la aparate de telefon, fără utilizarea oricăror altor mijloace tehnice suplimentare. Organizatorii îşi
rezervează dreptul de a nu ţine cont de rezultatele participanţilor, care vor fi bănuiţi în utilizarea unor asemenea mijloace tehnice;
Organizatorul nu-si asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor telespectatori de a accesa liniile telefonice puse la dispozitie si cu privire la
nefunctionarea aparatelor telefonice ale acestora.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate, expeditorul mesajului SMS fiind singurul responsabil
pentru continutul si veridicitatea informatiilor transmise.
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la proiect, 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 romane.
Prezentul REGULAMENT al PROIECTULUI este disponibil gratuit prin solicitare scrisa la adresa postala a Organizatorului (Str. Garlei, nr. 1B, Cladirea Grivco Business
Center, Sector 1, Bucuresti) si pe site-ul WWW.XFACTOR.A1.RO. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului.
Organizatorul poate modifica prezentul regulament cu prealabila lui comunicare publica.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informarea persoanei vizate
a)identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele
refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt
sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia,
impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibilaa datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de

supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata
daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure
ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului
exprimate potrivit celor de mai sus
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau
inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata
daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure
ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele
cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se
comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing
direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere,
solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de
corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica
informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal,
efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau
ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date
care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
- Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana
vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea
oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru
repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
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