REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Cea mai sexy Mamica”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44A,
etaj 4A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, cod
IBAN nr.RO27BRDE450SV00984074500, deschis la BRD – GSG sucursala Mari Clienti Corporativi, legal
reprezentata prin reprezentata prin Elisabeta Sofron in calitate de Redactor Sef, Monica Stanescu in calitate de
Director Economic si Elena Paun in calitate de Director de Program.
Derularea Concursului se va face in Romania, pe site-ul emisiunii „Neatza cu Razvan si Dani”
www.neatza.a1.ro cat si in aceasta emisiune. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe
concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 25 februarie 2020 - 20
martie 2020. Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 25 februarie 2020 ora 08:00 pana pe 20 martie
2019 ora 23:59 pe siteul https://a1.ro/neatza/ceamaisexymamica/index.php . In data de 27 martie va fi desemnata
castigatoarea concursului, in direct.
(pentru detalii vezi Cap IV. Mecanismul de concurs).
III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE
Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia
a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre
participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea
participantilor.
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);
- ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate);
- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului
(de promovare a acestui proiect si/sau pe web site-ul www.a1.ro si a postului TV Antena 1), ulterioare
sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;
-

ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel

încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

-

ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui

concurs si are calitate de mama;
Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si
irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii, precum si orice
materiale filmate sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator
si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea
participantilor si castigatorilor, participantii si castigatorii renuntand la a solicita organizatorului si/sau
subcontractantilor sai o alta suma de bani, decat cea prevazuta la capitolul Premii sau vreo alta prestatie pentru
exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audiovideo si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si
castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia
inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor.
Pentru identificare si ridicarea/intrarea in

posesia premiului, castigatorii

desemnati vor prezenta

reprezentantilor organizatorului un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.
Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte
persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda
niciun fel premii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.
IV. MECANISMUL DE CONCURS
Telespectatoarele care au calitatea de mame (ulterior se pot cere acte doveditoare) au posibilitatea sa se
inscrie,

accesand

siteul

https://a1.ro/neatza/ceamaisexymamica/index.php

si incarcand

2

(doua)

poze

reprezentative si recente cu candidata (optional cu copilul/copiii), apoi completand datele sale personale: nume,
prenume, email, telefon, varsta, oras, nr de copii (numele si varsta acestora), sa intre in competitie. O persoana
poate participa printr-o singura inscriere la Concurs. O persoana poate fi inscrisa in concurs de o ruda/prieten,
numai cu acordul prealabil al persoanei inscrise, persoana participanta fiind exclusiv raspunzatoare in situatia
oricaror sesizari, pretentii, reclamatii etc din partea persoanei inscrise.
Astfel, fotografia trebuie sa ii apartina participantului sau participantul sa obtina in prealabil toate
drepturile in vederea inscrierii in concurs a respectivei fotografii, pentru a nu incalca drepturile de autor si/sau
conexe, fotografia nu trebuie sa aiba continut obscen, pornografic, calomnios, politic, discriminatoriu sau sa
instige la violenta sau sa incalce, in orice alt mod, legislatia aplicabila. De asemenea, fotografia postata trebuie sa
fie conforma cu tema prezentului concurs, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu posta/valida/permite
inscrierea fotografiilor ce nu respecta prevederile prezentului regulament.
In fiecare editie, vor fi selectate de catre redactia emisiunii, doua dintre cele mai bune fotografii pe baza
urmatoarelor criterii: originalitate si creativitate.
Persoanele participante selectate vor intra apoi in direct, prin webcam, pentru a prezenta vremea din orasul lor si
pentru a parcurge o proba de indemanare extrasa dintr-un bol de catre unul dintre prezentatori.

Dintre acestea vor fi selectate 3(trei) semifinaliste, pe criterii de spontaneintate si originalitate, urmand ca
ele sa participe in direct, in data de 27 martie la Finala concusului, in platoul emisiunii, parcurgand niste probe de
indemanare, perspicacitate si spontaneitate, stabilite de prezentatori in vederea desemnarii unei singure
castigatoare.
Selectarea castigatoarei se va face prin jurizarea fotografiilor postate de catre fiecare semifinalista, precum
si pentru probele de indemanare, perspicacitate si spontaneitate sustinute in Finala concursului. Juriul este
alcatuit din minim 3 (trei) persoane.
Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 41, ALIN. 2 DIN O.G. NR. 99/2000, PRIVIND
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE

ULTERIOARE,

POTENTIALILOR

PARTICIPANTI

NU

LE

ESTE

IMPUSA

IN

CONTRAPARTIDA NICIO CHELTUIALA DIRECTA SAU INDIRECTA, SUPLIMENTARA , IAR
PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITA PENTRU TOTI CEI CARE ACCESEAZA SERVICIUL IN
PERIOADA DE DERULARE A ACESTEIA SI INTRUNESC CONDITIILE DE INSCRIERE IN CONCURS.
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 11, LIT. c) DIN OUG NR. 77/2009, PRIVIND
CONDITIILE DE AUTORIZARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC, CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, CONCURSUL NU PRESUPUNE O TAXA DE
PARTICIPARE, ASTFEL INCAT NU POATE FI CONSIDERAT JOC DE NOROC SI NU NECESITA O
AUTORIZARE SPECIALA PENTRU A PUTEA FI DERULAT.

Acordarea premiilor
In concurs se va desemna o singura castigatoare.
Nu se va acorda premiul persoanelor care nu au implinit vârsta de 18 ani la data inceperii concursului.
Dupa validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:
1. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea datelor inscrise pe cartea de identitate)
2. valoarea premiului acordat;
Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.
Premiul va intra in posesia castigatorului, in ziua si locatia indicata comunicata de Organizator, intr-un
termen de 31 zile lucratoare de la data incheierii procesului verbal de desemnare a castigatorului.
In cazul in care castigatorul dupa instiintare nu se prezinta la termenul, locatia, data si in intervalul orar
precizat de Organizator pentru semnarea contractului, acesta este decazut din dreptul de a mai intra in posesia
premiului. Respectivul premiu anulandu-se.
Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de
premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare
dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita
de efect.
Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul
https://a1.ro/neatza/ceamaisexymamica/index.php
Numele castigatorului precum si câştigul acordat va fi facut public la finalul emisiunii Neatza din data de 27
martie si prin afisare pe web site-ul http://neatza.a1.ro/, in cursul aceleiasi zile.
In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

V. PREMIUL CONCURSULUI. VALOAREA.
Premiul acordat castigatoarei in acest concurs consta in :
- o vacanta de tip ALL INCLUSIVE (cuprinzând zilele de vineri, sâmbătă și duminică) la Mera Resort Venus, pentru
2(doua) persoane .
Astfel, valoarea bruta a premiului acordat castigatoarei este de 1000 euro.

VI. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul isi asuma raspunderea suportarii si achitarii impozitelor pe venitul obtinut de castigatoare ca
urmare a castigarii premiului concursului conform Codului Fiscal al Romaniei in vigoare. Impozitul va fi virat la
bugetul de stat in termenul legal.
VII. OBSERVATII
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte intocmai prezentul
regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea
concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe
web site-ul www.a1.ro.
Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe web site-ul www.a1.ro si este disponibil in mod
gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului (S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Bucuresti, Bd. Ficusului
nr.44A, etaj 4A, sector 1), in urma unei cereri scrise.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti completeaza datele personale
(nume, prenume, cnp, telefon si adresa de e-mail) pe site.
Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la
adresa organizatorului, pana la sfarsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila
sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente conform sediului organizatorului.

VIII. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A, societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44A, et.4,
corp A, zona 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare
RO1599030, parte a Grupului Intact Media Group, este in egala masura si operatorul datelor dumneavoastra cu
caracter personal, denumita in continuare „Societatea” si/sau „Operatorul”.
In virtutea acestei calitati va aducem la cunostinta prezenta Nota de informare pentru a va explica modul in care
prelucram datele dvs. cu caracter personal in cadrul concursului mai sus descris.
Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la
inscrierea si participarea in concurs.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, varsta, adresa de domiciliu si/sau de
resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, datele privind conturile de social media (Instagram,
Facebook, whatsapp), descriere personala, varsta, data nasterii, sexul, imaginea, vocea, semnatura si alte
informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, aptitudinile dvs. talente, fapte, actiuni, informatii privind
viata personala, profesioanala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar daca sunt
dezvaluite in mod voluntar sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul concursului, dar si alte informatii comunicate
in mod voluntar in contextul participarii la concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi
desemnata castigator al concursului, vor fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent
venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul
verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin
prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.
Pot fi prelucrate si date cu caracter personal sensibile, cum ar fi informatii despre originea rasiala sau etnica,
opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, date privind sanatatea, viata sexuala sau
orientarea sexuala, precum si informatii referitoare la condamnari si/sau infractiuni, numai in cazurile in care: (i)
datele sunt/au fost dezvaluite in mod volutar de catre dvs.; (ii) datele sunt relevante pentru si in legatura cu
participarea dvs la concurs; (iii) suntem obligati sa facem acest lucru prin lege; (iv) procesarea acestor date este in

interesul dumneavoastra; (v) datele sunt de interes public; (vi) v-ati exprimat consimtamantul explicit in acest
sens.
In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a
va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte
masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in
prezenta.
In momentul la care veti furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu varsta sub 16 ani, veti avea
obligatia sa detineti calitatea de titularul al raspunderii parintesti asupra copilului. In cazul parintilor care isi
exercita in comun raspunderea asupra copilului, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ale copilului trebuie acordat de catre ambii parinti. In astfel de cazuri, Operatorul va depune toate
eforturile rezonabile pentru a verifica ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul,
tinand seama de tehnologiile disponibile.
Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs, ceea ce din
punct de vedere juridic, implica temeiul incheierii si executarii unui contract intre participant si Operator, precum
si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica respectarea conditiilor mentionate in prezentul
Regulament, dar si a acordarii premiilor intr-un mod corect si transparent.
De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului
legitim, pentru (i) furnizarea serviciilor decurgand din domeniul specific de activitate; (ii) promovarea activitatii
sale, a produselor si brand-ului acestuia, a emisiunii „Neatza”, (iii) ocrotirea propriilor drepturi si interese in
instanta, precum si activitatea in sine, in special in legatura cu productia si difuzarea programelor de televiziune
sau a altor productii media si toate operatiunile conexe acestora.
De asemenea, ne intemeiem prelucrarea datelor si pe indeplinirea obligatiilor legale care ne sunt aplicabile in
legatura cu organizarea si desfasurarea concursului.
In eventualitatea castigarii de premii si numai cu consimtamantul expres exprimat in acest sens, datele cu caracter
personal vor fi prelucrate si in cadrul actiunilor publicitare/comerciale ale Operatorului prin realizarea si
publicarea de fotografii si/sau materiale audiovizuale, in masura in care sunteti de acord sa participati la acestea
si sa va fie prelucrate datele personale in legatura cu acestea.
Totodata, datele dumneavoastra constand in nume, prenume, e-mail si numar telefon vor fi utilizate de Operator
pentru comunicarea cu dumneavoastra prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent in legatura
cu activitatea noastra, prin transmiterea de newsletter, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele
si tehnologiile Operatorului sau ale oricarei alte societati din cadrul Intact Media Group, precum si despre
evenimente si proiecte ale Operatorului sau ale oricarei alte societati din cadrul Intact Media Group sau pentru
sondaje in randul clientilor, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activitati ori
evenimente promotionale. Pentru aceste scopuri, ne bazam pe temeiul consimtamantului dumneavoastra.
In ceea ce priveste comunicarile legate de marketing mentionate mai sus, va vom transmite informatiile
respective doar dupa ce ati selectat aceasta optiune de a participa si va vom oferi posibilitatea de a nu mai
participa in orice moment, in cazurile in care nu doriti sa mai primiti astfel de comunicari.

In vederea retragerii consimtamantului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in
prealabil, puteti sa ne transmiteti un e-mail la dpo@antenagroup.ro sau sa ne comunicati o scrisoare la adresa
sediului social al Societatii.
Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, Societatea nu va mai permite prelucrarea
datelor dumneavoastra. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara, iar prelucrarea s-ar
putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, Societatea va proceda in
continuare la prelucrarea respectiva si va va informa in acest sens.
Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de
dinaintea retragerii acestuia.
Destinatarii datelor.
Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament si pot fi dupa caz, dezvaluite catre
partenerii nostri mandatati cu realizarea emisiunii concurs, sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai
Societatii Antena TV Group, in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile premise prin
prezenta, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre, catre alte societati din grupul Intact
Media Group, potrivit nevoii de raportare; catre instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de
reglementare sau avocati sau alte persoane, daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii,
exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare a
diferendelor. Societatea Antena TV Group va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal
si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in
conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter
personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.
Durata stocarii.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in
scopurile permise prin prezenta, potrivit dispozitiilor legale in materie de arhivare sau pana la momentul cand va
retrageti consimtamantul (pentru prelucrarile bazate pe consimtamant ). Ca regula generala, in cazurile in care va
retrageti consimtamantul, Societatea Antena TV Group nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra si
va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter
personal. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt
necesare pentru exercitarea sau apararea de catre Societate a unui drept al dumneavoastra sau al altei persoane in
justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta, in
afara de cazul in care avem o alta obligatie legala ce implica arhivarea datelor.
Drepturile persoanelor vizate.
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal
referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal
incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor
dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor
dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care
va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format
structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator;
dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile

si limitele stabilite de lege. Societatea Antena TV Group va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra
si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa
dpo@antenagroup.ro sau o notificare scrisa la adresa sediului social al Societatii Antena TV Group mai sus
mentionat. Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe
care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Societatea Antena TV Group va lua in considerare
orice solicitari sau plangeri primite din partea dumneavoastra si va vom transmite un raspuns imediat ce va fi
posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la primirea cererii. De asemenea, aveti dreptul de a adresa o
plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in
Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti.
Securitatea datelor.
Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am
adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui
principiu. Solicitam partenerilor nostri indeplinirea acelorasi conditii de Securitate si confidentialitate in ce
priveste datele personale. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de
Antena TV Group, va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate, disponibila pe
https://a1.ro/politica-deconfidentialitate.html
Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau
sa creeze profiluri ale dumneavoastra.
Prezentul Regulament contine 8 pagini si a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.
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