18 februarie 2019

Termenii și condițiile concursului #EUROat20 ECB-QuizClash
Banca Centrală Europeană (BCE), cu sprijinul MAG Interactive AB, organizează un concurs pe bază de
chestionar cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență a euro. Concursul #EUROat20 ECB-QuizClash se
va desfășura între 18 februarie 2019, ora 10.00 (ora Eu
ropei Centrale), și 10 martie 2019, ora 23.59(ora
Europei Centrale).
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Participarea la concurs este deschisă tuturor rezidenților Uniunii Europene (UE) care sunt eligibili pentru
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a se înscrie utilizând aplicația QuizClash [link].
Pentru a răspunde la chestionar și a intra în concurs, trebuie avute în vedere următoarele etape:
1. participanții vor descărca aplicația QuizClash pentru dispozitive mobile și își vor crea un cont (cu
nume de utilizator, adresă de e-mail și parolă);
2. participanții vor răspunde la întregul chestionar #EUROat20 care apare pe prima pagină a
aplicației;
3. după data încheierii concursului (10 martie 2019), se va organiza o tragere la sorți pentru
desemnarea a 30 de câștigători din rândul participanților înscriși care au răspuns corect la toate
cele 18 întrebări ale chestionarului;
4. aplicația QuizClash le va trimite câștigătorilor o notificare push, prin care li se va solicita să trimită
un e-mail către MAG Interactive AB în vederea obținerii premiului. Pentru a primi această
notificare, participanții trebuie să se asigure că funcția corespunzătoare este activată atât în
aplicație, cât și pe dispozitivul lor mobil;
5. din momentul transmiterii notificării, participanții vor avea la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a
trimite un e-mail la adresa de contact în vederea dovedirii eligibilității lor și a revendicării premiului.
De asemenea, aceștia vor avea obligația de a citi și a accepta termenii și condițiile de față, precum
și termenii și condițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
6. după verificarea eligibilității câștigătorilor, fiecare câștigător va fi invitat să aleagă unul dintre cele
două premii oferite: o legitimație de călătorie Interrail Global Pass cu utilizare continuă timp de o
lună sau un iPad Pro (10.5”, 64GB). Premiile vor fi acordate de BCE;
7. câștigătorii vor avea dreptul la un singur premiu;
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Țările Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia,
Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.
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În conformitate cu condițiile de utilizare ale MAG Interactive AB, persoanelor care intenționează să
participe la jocurile companiei sau să îi utilizeze serviciile li se aplică următoarele cerințe privind vârsta
minimă de participare, care diferă în funcție de țara de origine: 16 ani – Franța, Germania, Lituania,
Luxemburg, Slovacia, Țările de Jos, Ungaria; 15 ani – Finlanda; 14 ani – Austria; 13 ani – toate
celelalte țări.
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8. angajații și membrii personalului Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și ai MAG
Interactive AB – sau rudele apropiate ale acestora (soți/soții, parteneri, părinți, copii sau
frați/surori) – nu se pot înscrie în concurs;
9. se aplică, de asemenea, condițiile de utilizare ale MAG Interactive AB [link].
Orice înscriere care nu este considerată în concordanță cu termenii și condițiile de față va atrage
descalificarea persoanei respective.
Protecția datelor
1.

Cadrul juridic privind protecția datelor aplicabil BCE

Toate datele cu caracter personal furnizate de participanți vor fi prelucrate în conformitate cu legislația UE
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privind protecția datelor .
2.
Ce date cu caracter personal vom prelucra?
BCE va prelucra datele furnizate de câștigători în formularul de înregistrare, cum ar fi numele de utilizator
și adresa de e-mail, precum și orice informații suplimentare necesare pentru livrarea premiului ales (mai
exact, nume, prenume, data nașterii, adresa și, în cazul în care un câștigător alege legitimația de
călătorie Interrail Global Pass, cetățenia și numărul pașaportului sau al cărții de identitate).
3.
Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
BCE este operatorul de date, iar Direcția Generală Comunicare a BCE este responsabilă de prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Concursul este găzduit de furnizorul suedez extern MAG Interactive AB, care prelucrează datele
colectate prin intermediul aplicației QuizClash pentru dispozitive mobile.
4.
De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care este temeiul juridic
pentru prelucrarea lor?
Toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, cu consimțământul participanților, în scopul
administrării concursului, de exemplu pentru contactarea participanților și furnizarea informațiilor
relevante, acordarea premiilor și publicarea numelor și prenumelor sau a numelor de utilizatori ale
câștigătorilor pe website-ul BCE și/sau pe cele ale băncilor centrale naționale din SEBC și/sau ale altor
instituții UE, precum și pe canalele de comunicare socială, cum ar fi Facebook, Instagram, Twitter și
LinkedIn.
Prin furnizarea datelor cu caracter personal solicitate, participanții își exprimă consimțământul cu privire la
procesul de prelucrare a datelor menționat anterior. Aceștia își pot retrage consimțământul în orice
moment, contactând Direcția Generală Comunicare a BCE la adresa ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Odată ce și-au retras consimțământul, informațiile lor personale nu vor mai fi prelucrate pe viitor, dar
prelucrarea lor anterioară va rămâne legală.
5.
Cine va primi datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele cu caracter personal furnizate de participanți în formularul de înregistrare vor fi divulgate
următorilor destinatari:


angajaților responsabili din cadrul Direcției Generale Comunicare a BCE, care se ocupă
de administrarea concursului;



angajaților responsabili ai furnizorului german de servicii de călătorie Westtours-Reisen
GmbH, care vor prelucra datele acelor câștigători care aleg premiul Interrail Global Pass,
în baza instrucțiunilor primite din partea BCE și în numele acesteia.
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Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a
Deciziei nr. 1247/2002/CE.
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Numele și prenumele sau numele de utilizatori ale câștigătorilor publicate pe website-ul BCE și pe
canalele de comunicare socială vor fi accesibile publicului larg.
6.
Cât timp vom păstra datele dumneavoastră?
Datele cu caracter personal vor fi stocate de BCE timp de trei (3) luni, începând cu data la care au fost
transmise. După expirarea perioadei de trei luni, datele vor fi șterse.
Datele cu caracter personal publicate pe website-ul BCE sau pe canalele de comunicare socială
(Facebook, Instagram, Twitter sau LinkedIn) vor fi păstrate pe perioada indicată în declarațiile privind
protecția vieții private de pe website-urile sau canalele de comunicare socială relevante.
7.
Drepturile dumneavoastră
Aveți dreptul de a accesa, a rectifica și a solicita (cu unele limitări) ștergerea sau restricționarea
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.
Vă puteți exercita drepturile contactând prin e-mail Direcția Generală Comunicare a BCE la adresa
ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu.
Pentru toate întrebările referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu
protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul BCE la adresa: dpo@ecb.europa.eu.
Aveți dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) cu
privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Anulare, legislația aplicabilă
BCE și MAG Interactive AB își rezervă dreptul de a anula integral sau parțial concursul în orice moment.
Acest concurs va fi reglementat de legislația din Germania. BCE va decide asupra tuturor cazurilor care
nu sunt prevăzute în mod expres în termenii și condițiile de față, iar deciziile sale vor fi considerate
definitive. Orice sesizări trebuie transmise în termen de două luni de la data încheierii concursului.
Prezentul document reprezintă o traducere neoficială. Numai versiunea în limba engleză a termenilor și
condițiilor acestui concurs are valoare juridică.

Pagina 3 din 3

