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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ,,Al 15-lea Creator de Inspiratie” 

 

SECTIUNEA 1. Organizatorul campaniei 

Art.1.1. Organizatorul campaniei de constientizare ,,Al 15-lea Creator de Inspiratie” este  

Asociatia Environ, cu sediul social in Strada Aromei, nr. 88, etaj 1, sector 2, Bucuresti, 
inregistrata sub nr. 36/15.10.2021, CUI RO 22484904, tel. 021.528.03.68, fax 021.528.03.70, e-
mail: office@environ.ro, reprezentata de Roxana Puia cu functia de Director Marketing, denumita 
in continuare Organizator, 

Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu 
pentru toti participantii.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa prezentul Regulament, precum si dreptul 
de a suspenda temporar sau inceta definitiv desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii 
prelabile a participantilor prin publicarea pe site-ul www.creatordeinspiratie.ro   

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar 
nu inainte de a publica aceasta informare pe pagina campaniei. 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de 
catre participanti a prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 2. Definitii 

Art.2.1. In sensul prezentului Regulament, expresia de mai jos are urmatorul inteles: 

„Creator de inspiratie” = numele proiectului aniversar derulat de Environ cu ocazia celor 15 
ani de activitate;  Un „creator de inspiratie” este un profesionist din Romania, care prin munca 
pe care o face si prin comportamentul responsabil fata de mediul inconjurator este o sursa de 
inspiratie pentru ceilalti, un model demn de urmat.   

 

SECTIUNEA 3. Scopul si obiectivele campaniei  

Art.3.1. Proiectul “Al 15-lea Creator de Inspiratie” are drept obiectiv cresterea nivelului de 
informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta protejarii mediului inconjurator si 
este derulata impreuna cu alti 14 oameni de referinta in domeniul lor de activitate. Descrierea 
proiectului poate fi accesata pe site-ul www.creatordeinspiratie.ro  

 

SECTIUNEA 4. Perioada si aria de desfasurare 
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Art.4.1. Campania “Al 15-lea Creator de Inspiratie” este organizata si se desfasoara in 
Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si 
va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. 

Art.4.2. Inscrierile in campanie se vor desfasura in perioada 27 octombrie  – 10 decembrie 2022 
pana la ora 00.00.  

Art.4.3. Inscrierile in campanie se fac prin intermediul formularului disponibil pe site-ul 
www.creatordeinspiratie.ro 

 

SECTIUNEA 5. Participanti si dreptul de participare 

Art.5.1. La campanie pot participa persoane fizice rezidente pe teritoriul Romaniei, cu varsta 
minima de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campaniei si care sunt domiciliati in Romania. 

Art.5.2. Pentru inscrierea in Campanie, participantii trebuie sa raspunda la toate intrebarile 
existente in formularul de inscriere, sa ofere informatii complete si reale, precum si date valide 
de contact. 

Art.5.3. Este interzisa participarea la concurs a angajatilor si voluntarilor Organizatorului.  

Art.5.7. Prin participarea in programul „Al 15-lea Creator de Inspiratie” participantii isi 
exprima acordul cu privire la Regulamentul oficial al Campaniei si sunt obligati sa respecte 
termenii si conditiile acestuia. 

 

SECTIUNEA 6. Mecanismul de desfasurare 

Art.6.1. Orice persoana care doreste sa vorbeasca despre dragostea pentru munca pe care o face 
si modul in care o imbina cu cea pentru natura  se poate inscrie in campanie, completand 
formularul de pe site-ul www.creatordeinspiratie.ro. 

Art.6.2. Participantii trebuie sa raspunda la toate intrebarile din formular si sa ofere date valide. 

Art.6.3. In cazul identificarii de catre Organizator a unor persoane care ofera informatii false sau 
de natura indoielnica, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea. 

Art. 6.4. Utilizarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Politica de prelucrare a 
datelor disponibila pe site-ul www.environ.ro si vizeaza, conform prezentului Regulament, 
utilizarea datelor de participare in vederea selectarii castigatorului. 

Art. 6.5. Va fi selectat un singur castigator de  catre Asociatia Environ, pe baza raspunsurilor 
acordate in formular. In vederea desemnarii castigatorului vor fi urmarite aspecte precum: 
relevanta pentru public, originalitatea si calitatea mesajului transmis, autenticitate, incadrarea in 
cerintele proiectului (art.2.1.), impact social.  
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Art.6.6. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail, pe adresa folosita pentru inscriere.  

 

SECTIUNEA 7. Premii 

Art.7.1. Persoana selectata va acorda un interviu video si va beneficia de o sesiune foto cu Horia 
Stan si Dacian Foldi, echipa care a realizat proiectul „Creator de Inspiratie”. 

Art. 7.2. Interviul si sedinta foto vor fi stabilite de comun acord in termen de 15 zile de la data 
desemnarii castigatorului si vor fi finalizate si publicate nu mai tarziu de 30 ianuarie 2023. 

Art. 7.3. Castigatorul desemnat va semna un acord de utilizare a imaginii avand  ca obiect 
utilizarea  in Campanie a imaginii si/sau vocii sale precum si/sau a continutului interviului pe care 
il va acorda. 

Art.7.4. Costurile pentru sesiunea video si foto vor fi suportate de Organizator; 

Art.7.5. Nu se acorda contravaloarea in bani a sesiunii foto si video.  

 

SECTIUNEA 8. Erori 

Art.8.1. In caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea 
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea 
situatiei aparute. 

Art.8.2.Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza 
Organizatorul de orice raspundere. 

Art.8.4. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre 
castigatori in legatura cu premiile castigate.  

 

SECTIUNEA 9. Protectia datelor personale 

Art.9.1. Participantilor la campania ,,Al 15-lea Creator de Inspiratie”  le sunt ocrotite 
drepturile in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Art.9.2. Informatii complete despre prelucrarea datelor personale se regasesc in sectiunea 
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul www.environ.ro 

Art. 9.3. Participarea la Campanie echivaleaza cu cunoasterea Regulamentului. 

Art.9.4. Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia Environ cu sediul in Strada Aromei, 
nr. 88, etaj 1, sector 2, Bucuresti, e-mail office@environ.ro, 031.827.0000. Datele de contact ale 
responsabilului cu protectia datelor din cadrul Environ sunt datepersonale@environ.ro. 



031.827.0000 | 021.528.03.68/69 
office@environ.ro | www.environ.ro 

Strada Aromei, nr.88, etaj 1, sector 2, Bucuresti 
    @environ.romania 

 4 

 

SECTIUNEA 10. Forta majora 

Art.10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 
prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 
de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament. 

Art.10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 
1083 din Codul Civil.  

 

SECTIUNEA 11. Litigii 

Art. 11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie 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. 

 

SECTIUNEA 12. Regulamentul oficial al campaniei de colectare DEEE Romania 
Recicleaza 

Art.12.1. Regulamentul campaniei “Al 15-lea Creator de Inspiratie” va fi publicat pe site-ul 
www.creatordeinspiratie.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga perioada de 
desfasurare a Campaniei, la punctele de colectare. 

Art.12.2. Regulamentul este intocmit si este pus la dispozitia celor interesati in mod gratuit de 
catre Organizator pentru fiecare persoana care doreste sa participe. 

Art.12.3. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si 
sa respecte prevederile prezentului Regulament in mod integral si neconditionat.  

 

SECTIUNEA 13. Incetarea Campaniei 

Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data 10 decembrie 2022 din 
motive independente de vointa sa, cum ar fi, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce 
constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezenta 
Campanie din ratiuni obiective. Acest lucru va fi comunicat pe site-ul www.creatordeinspiratie.ro  

 

 


