Regulamentul concursului „My Cat Music Video”
Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului.
Organizatorul concursului „#CatMusicPlayground” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este:
SC CAT MUSIC SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucuresti, Strada Panait Istrati nr.

59 sector 1, în- registrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/9982/2003, având codul de
inregistrare fiscala RO 15611681, IBAN:RO44OTPV113000612047RO01 deschis la OTP
Bank-Sucursala Baneasa, adresa de corespondenta si punct de lucru declarat in Bd. Ficusului
nr. 5-7, bloc XX/7, cod poştal 013971, sector 1, Bucureşti, societate reprezentată prin Dl. Dan
Popi avand functia de Administrator, denumita in continuare “Organizator” sau “Cat Music”
Prin organizarea acestui Concurs, Cat Music urmareste promovarea canalului de YouTube Cat Music,
cresterea vizualizarilor si a numarului de subscriberi, cat si promovarea brand-ului Cat Music.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si
oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe
parcursul desfasurarii Concursului. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform
legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 28.04.2020, dupa cum
se detaliaza la art. 8 de mai jos, care reglementeaza „Publicarea Regulamentului Concursului”.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice, fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de
compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se
limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfasurare a
Concursului, conditiile de participare la Concurs, data de inceput si data de sfarsit a Concursului
(putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Concursul). Modificarile de orice fel aduse prezentului
Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina de internet a
Organizatorului, respectiv „www.catmusic.ro”.
Art. 2. Temeiul legal
Regulamentul Concursului este redactat in temeiul cu Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si a serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului.
Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul paginilor de Instagram, Facebook si
Youtube Cat Music, detinute de Organizator, in perioada 28.04.2019 - 12.05.2020, dupa cum urmeaza:
Persoanele care vor sa participe la concurs, trebuie sa creeze videoclipul favorit din portofoliul Cat
Music, folosind doar props-urile pe care le are la dispozitie, sa il incarce pe contul sau de Instagram
folosind #MyCatMusicVideo si sa eticheteze contul de Instagram Cat Music
(https://www.instagram.com/catmusicromania/?hl=ro) si doi prieteni. Cel care adună cele mai

multe aprecieri este desemnat castigator. Castigatorul se decide la o zi după finalizarea
concursului, respectiv 13.05.2020. Daca exista egalitate intre participanti, castigatorul va fi
desemnat prin random.org
Art. 4. Conditiile de participare la Concurs
La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. a) Au implinit varsta de 14 ani la data inceperii Concursului, respectiv la data de 28.04.2020;

2. b) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau
legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea
unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in
posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal.
c) Au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei;
d) Accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele castigatorilor, comunicate de
participanti la concurs sa fie facut public pe Instagram, Facebook si YouTube Community Cat
Music si pe www.catmusic.ro. Participarea la concurs constituie acord implicit pentru
publicarea numelui.
e) Nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului si nu sunt rude sau
afini ale/ai persoanelor mentionate anterior la prezenta lit. d), pana la gradul IV inclusiv, in
linie directa sau colaterala;
f) Detin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de
identitate, care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si al ridicarii premiilor daca
Participantii sunt declarati castigatori ai Concursului;
Participantii trebuie sa fi creat cel putin un videoclip cu hastagul #MyCatMusicVideo
Participantii trebuie sa posteze videoclipul creat pe contul lor de Instagram, folosind
hastagul"Concurs: „#MyCatMusicVideo"
h) Participantii iau la cunostinta ca prestatia realizata de oricare Participant declarat castigator
cu ocazia desemnarii sale si/sau a acordarii premiilor va putea fi inregistrata de Organizator pe
suport audio, suport audiovizual si/sau pe orice alt tip de suport (ex. suport foto etc.),
materialele astfel obtinute urmand sa fie folosite de Organizator in scop publicitar, in
principal, in scopul promovarii Concursului si a brandului Cat Music, conform necesitatilor
acestuia. Astfel, participarea la Concurs presupune acordul castigatorilor premiilor
Concursului referitor la faptul ca: (i) numele si prenumele, (ii) localitatea in care domiciliaza,
(iii) imaginea si/sau vocea; (iv) prestatiile lor cu ocazia desemnarii si/sau a acordarii premiilor
sa poata fi facute publice si folosite de Organizator conform necesitatilor proprii de
promovare, fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului.

Prin inscrierea la Concurs, Participantii confirma in mod expres (ca): (i) au citit, au inteles
Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) obligativitatea respectarii integrale a
prevederilor prezentului Regulament si (iii) au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii
prevederilor prezentului Regulament, participarea lor la Concurs sa fie exclusa si orice premii acordate
sa fie anulate.
Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea si anuntarea castigatorilor Concursului
5.1. Mecanismul Concursului
Concursul se desfasoara prin intermediul paginii de Instagram Cat Music Romania, detinuta de
Organizator, pentru durata si pe teritoriul mentionate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul
Concursului” de mai sus.
Concursul se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum
se detaliaza la art. 4 „Conditiile de participare la Concurs”.
Persoanele care vor sa participe la concurs, trebuie sa:
- Recreeze un videoclip pe Instagram si sa-l incarce pe contul lor
- Sa foloseasca in descriere hastagul "#MyCatMusicVideo"
- Tag catre pagina de Instagram Cat Music
(https://www.instagram.com/catmusicromania/?hl=ro) si 2 prieteni

- Cel care aduna cele mai multe aprecieri castiga.

Pe 13 mai, prima zi dupa incheierea concursului, se va desemna castigatorul, cel care a strans numarul
cel mai mare de aprecieri, urmand sa castige o camera GOPRO Hero 7.
Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio
modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula
plangeri/sesizari impotriva Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii
in care: exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; serviciul web sau pagina de Instagram
CatMusic devin indisponibile sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de
forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate, altele asemenea.
5.2. Desemnarea Castigatorilor Concursului
Desemnarea Castigatorilor se face de catre Organizator, in functie de criteriile mentionate la alin. 5.1
de mai sus.
Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor personale mentionate la art.
6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, a copiei actului de identitate si/sau a
oricaror alte documente solicitate de Organizator.
5.3. Modalitati tehnice de monitorizare a Concursului
Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si vor fi puse, la cerere,
la dispozitia autoritatilor competente in domeniu.
5.4. Fraudarea Concursului
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului. In cazul
constatarii unor situatii de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea
Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.
5.5. Alte cazuri de descalificare a Participantilor Castigatori
Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca Participantii castigatori nu
comunica Organizatorului datele personale mentionate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea
premiilor” de mai jos sau in cazul in care, ulterior comunicarii, se dovedeste ca informatiile furnizate
de Participantii castigatori pe parcursul desfasurarii Concursului nu sunt adevarate si/sau ca
Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Concurs sau dintre dispozitiile
prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida un
alt castigator in conditiile prezentului Regulament. Daca situatia se repeta, Organizatorul isi rezerva
dreptul fie sa desemneze si valideze un alt Participant castigator, fie sa inchida Concursul ca urmare a
imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului. 6.1. Premiile
Premiile Concursului sunt procurate si asigurate de Cat Music

In cadrul Concursului se acorda urmatoarele premii:

1. O camera GO PRO HERO 7 .
Valoarea totala bruta a premiilor este de 1.699 RON.
6.2. Acordarea Premiilor
Validarea si ridicarea oricarui premiu de la Organizator se poate face numai:
- in baza datelor personale comunicate de castigatori Organizatorului in ziua cand sunt desemnati
castigatori si contactati telefonic de Organizator. Participantii vor comunica Organizatorului numele si
prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de
identitate, data emiterii si perioada de valabilitate a acestuia, o adresa de posta electronica (e-mail).
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu
are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la
imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.
Premiul oferit de Organizator va fi expediat in termen de 30 de zile lucratoare de la data desemnarii
castigatorilor conform Regulamentului. Predarea acestor premii se va face dupa cum urmeaza:
Participantul castigator i se va expedia Premiul prin curier, la adresa specificata de catre castigator.
In cazul in care castigatorul este minor (nu a implinit varsta de 18 ani pana la data de 12 mai), premiul
va fi expediat parintelui sau tutorelui, in baza unui act legalizat prin care acesta demonstreaza ca este
parintele sau tutorele minotului.
Organizatorului nu-i revine nicio raspundere in ceea ce priveste orice intarziere in predarea premiilor
Concursului sau chiar o eventuala imposibilitate de predare a premiilor cauzata de Participantii
castigatori (ex: castigatorii nu comunica datele de contact pentru expedierea premiului). Pentru astfel
de situatii, Participantii iau la cunostinta ca, dupa expirarea termenului de predare de 30 (treizeci) de
zile lucratoare, Organizatorul este exonerat de orice raspundere privind expedierea premiilor, obligatia
de plata a premiilor de catre Organizator incetand.
Art. 7. Protectia datelor cu caracter personal
Prin participarea la concursul #MyCatMusicVideo”, orice Participant isi exprima acordul expres,
irevocabil si neechivoc ca toate datele cu caracter personal: (i) sa fie incluse in baza de date a SC
CATMUSIC SRL.,(ii) sa fie prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu Concursul conform
Regulamentului. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este "reclama, marketing si
publicitate". Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in baza acestui Regulament sunt, in
principal: pentru Participanti, numerele de telefon mobil, iar pentru Participantii desemnati castigatori
numele si prenumele, adresa de domiciliu, data nasterii, seria si numarul actului de identitate, data
emiterii si perioada de valabilitate a acestuia, numarul de telefon mobil, adresa de posta electronica (email). Daca va fi cazul, codul numeric personal al Participantilor desemnati Castigatori se poate utiliza
exclusiv in temeiul art.8 alin.1 lit. b) din Legea nr.677/2001 si exclusiv in scopul retinerii, virarii si
declararii impozitului pe veniturile din premii conform legii.
Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor in vederea organizarii Concursului,
desemnarii castigatorilor, publicarii numelor castigatorilor si a premiilor acordate acestora, atribuirii
de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente etc. (telefon,
SMS, e-mail, posta etc.). In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare,
Organizatorul va face publice prin mijloace specifice numele castigatorilor si premiile acordate.

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata
(„Legea nr. 677/2001”), Organizatorul are obligatia sa aplice masurile tehnice si organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de
prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii Concursului, desemnarii castigatorilor si
atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre Organizator si pot fi comunicate numai publicului
larg prin afisarea castigatorului premiului acordat in cadrul Concursului. La incheierea operatiunilor
de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui Concurs, Cat Music nu va transfera aceste date
unui alt operator.
Cu exceptia cazurilor in care din Regulament rezulta permisiunea dezvaluirii si/sau transmiterii,
Organizatorul are obligatia sa pastreze stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal
apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii la Concurs au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare,
ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Concurs sa fie
prelucrate in scop de marketing direct. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna
prelucrarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia
personala.
Participantii la Concurs au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, dreptul la informare (art. 12),
dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art.
14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei
(art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze catre SC CATMUSIC
SRL. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la punctul de lucru al Organizatorului din
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 5-7, bloc XX/7, cod poştal 013971, sector 1,

Romania.
Participantii se obliga sa informeze Cat Music de indata in cazul in care constata ca unele date cu
caracter personal furnizate sunt incorecte.
Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina de concurs din
cadrul paginii de internet www.catmusic.ro. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre
Organizator in legatura cu Concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de
telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permit sa participe la Concurs si sa
acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau in legatura cu Concursul,
servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu Concursul, fara a aduce atingere altor
prevederi ale Regulamentului.
Orice modificare a prezentului Regulament va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului
www.catmusic.ro
Art. 9. Taxe si impozite
Conform legislatiei fiscale aplicabile, Organizatorul are obligatia de a calcula, retine de la Participantii
castigatori si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor
fiscale in vigoare aplicabile in Romania.

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in
Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorilor premiilor.
Art. 10. Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale
oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti. Organizatorul nu are nici o
raspundere si nu vor putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea
acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie,
de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul Concursului.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la incapacitatea unor
Participanti la Concurs de a accesa canalul de YouTube Cat Music, Pagina de Facebook Cat Music,
Pagina de Instagram Cat Music sau site-ul www.catmusic.ro.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate. Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii
legate de corectitudinea datelor peronale trimise de catre Participanti. Premiile se vor acorda numai
acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament. Pe cale de consecinta, oricare dintre premii nu este transmisibil
catre terti decat ulterior predarii premiului catre castigator, in conditiile legii.
Organizatorul nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor
la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea a retelelor de Internet care le permit
participarea la Concurs. Totodata, Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventuale
disfunctionalitati aparute in derularea Concursului, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar
fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai
retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati, la libera sa alegere.
Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa
respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorului in vederea participarii la concurs,
precum si tuturor prevederilor, ter- menilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei
aplicabile.
Art. 11. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte si Participantii la Concurs, pe de alta parte,
se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, se vor solutiona de instantele judecatoresti competente
de la sediul Organizatorului.
Art. 12 Incetarea Concursului
Concursul poate inceta in urmatoarele situatii:
•
•

- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul;

•

- decizia unilaterala a Organizatorului de a inceta Concursul.

