
 

                                                           Regulament de Concurs 
 

 

Regulamentul de concurs (denumit in continuare: Regulament) se refera la concursurile organizate 

pe site-ul www.blog.hotelguru.ro (denumit in continuare: Concurs), operat de Szallas.hu Kft. 

 

Concursurile sunt organizate si desfasurate de societatea comerciala Szallas.hu Kft (denumita in 

continuare: Organizator). 

 

Prin participarea la concurs, participantii accepta prevederile prezentului Regulament de Concurs. 

 

1.Persoanele care pot participa in concurs 

 

Concursul este deschis participarii tuturor utilizatorilor online care au implinit varsta de 18 ani si 

sunt de cetatenie romana cu domiciliul in Romania (denumit in continuare: Participant). In cazul in 

care unul dintre castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti este o persoana lipsita de 

capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul 

tutorelui legal. 

 

NU pot participa in concurs urmatoarele persoane: 

 

 Organizatorii si angajantii, precum si membrii familiilor tuturor acestora (Ptk. 685. § b.) 

 Alte societati care participa la desfasurarea concursului (ex: cel care ofera premiul concursului, 

angajatii acestuia si membrii familiilor tuturor acestora.) 

 

Persoanele care ameninta desfasurarea concursului, isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal pe parcursul Concursului sau inaintea extragerii premiului, vor fi 

exclusi din concurs. In aceste cazuri Organizatorul nu va anunta Participantul. 

 

Participantul declara faptul ca datele introduse pentru a participa la concurs corespund realitatii. 
 

 

2.Durata concursului 

 

Durata concursului este disponibila pe pagina: http://blog.hotelguru.ro 

 

3.Participarea la concurs 

 

La concurs pot participa doar persoanele care indeplinesc in totalitate conditiile prezentate in 

Regulament. 

 

Pot participa persoanele care pe parcursul concursului: 

 

 au raspuns corect la intrebare/intrebari 

 datele solicitate sunt complete, corespund realitatii si pot fi dovedite cu actele de identitate 

ale Participantului; (se poate facilita  inregistrarea prin utilizarea contului Facebook sau Gmail. In 

aceste cazuri pentru preluarea datelor necesare la inregistrare se necesita aprobarea furnizorului 

extern). 

 sunt deacord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului 

 sunt deacord sa primeasca materiale informative si oferte pe datele lor de contact 

din partea Organizatorului si Sanoma Media Budapest Zrt. (oferte de la Hotelguru.ro, 

http://www.blog.hotelguru.ro/


Vouchere.Hotelguru.ro etc.) 

 

Participantul se poate inregistra si participa in concurs cu o singura adresa de e-mail. Daca totusi un 

Participant se va inregistra cu mai multe adrese de e-mail, Organizatorul va anula aceste inscrieri si 

indiferent de corectitudinea raspunsului, va lua in considerare doar prima inregistrare. 

 

In cazul in care conditiile referitoare la inscrierea in concurs nu sunt indeplinite, Participantul nu 

poate participa la extragerea premiului. 

 

Inscrierea la concurs se poate face doar pe durata desfasurarii concursului. Data inscrierii nu va 

influenta in niciun fel sansele de castig ale Participantului. 

 

4.Premii 

 

 Extragerea premiului va avea loc la data precizata in descrierea Concursului. 

 

Dupa extragerea castigatorului, conform Regulamentului, castigatorul este indreptatit sa intre in 

posesia premiului castigat. In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor acordate este o 

persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin 

intermediul tutorelui legal. 

 

Daca premiul nu este disponibil in data in care urmeaza sa fie livrat, atunci se va oferi un alt premiu 

la contravaloarea identica cu premiul initial. Premiul poate fi utilizat doar de castigator si nu se 

acorda contravaloarea premiului in bani. 

 

5. Extragerea premiului 

 

Extragerea premiului va fi efectuata cu ajutorul calculatorului, in fata comitetului alcatuit din 3 

reprezentati a Organizatorului si se va intocmi un proces verbal, care va fi semnat de membrii 

comitetului. 

 

Extragerea premiului va avea loc la sediul firmei pe adresa: 3529 Miskolc, Str. Lévay, Nr. 2, Et. 1 

 

Daca castigatorul concursului nu este indeptatit sa intre in posesia premiului sau acesta nu este 

preluat in termenul prevazut sau stabilit in prealabil, premiul va ramane in proprietatea 

Organizatorului sau persoanei care a oferit premiul. 

 

Conform Regulamentului, Participantul care isi retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea 

datelor sale cu caracter personal inainte de extragerea castigatorului, nu mai este indreptatit sa 

participe in concurs. 

 

Castigatorul care isi retrage consimtamantul cu privire la publicarea numelui si domiciliului 

(localitatii) isi va pierde premiul. Retragerea consimtamantului se poate face doar in scris. 

 

6. Anuntarea castigatorilor 

 

Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail, pe adresa pe care au furnizat-o la inscriere, in termen de 3 

zile lucratoare de la extragere.  

 

Castigatorul are la dispozitie 14 zile de la anuntare pentru preluarea premiului. Daca aceasta 

conditie nu este indeplinita dreptul Castigatorului asupra premiului expira. 

 



Organizatorul va afisa numele si domiciliul castigatorului sau castigatorilor in 3 zile lucratoare de la 

terminarea concursului pe pagina: http://blog.hotelguru.ro/ 

 

 

7. Livararea premiului 

 

Participantii se obliga sa colaboreze cu Organizatorul in vederea preluarii premiului. Daca nu 

indeplinesc aceasta conditie, premiul nu mai poate fi preluat sau utilizat, iar Organizatorului nu ii 

revine nicio raspundere. 

 

Pentru transmiterea premiului este necesar introducerea exacta a datelor de contact ale 

Participantului (nume, domiciliul). Premiile vor fi livrate catre castigatori prin curier. Doar 

concurentii care au domiciliul stabil in Romania vor putea intra in posesia acestuia. Organizatorul 

va livra premiul doar o singura data. 

 

Organizatorul va lua masuri pentru a transmite premiul cat mai repede posibil, insa livrarea poate 

dura un timp indelungat. Va rugam sa aveti rabdare! 

 

 

8.Prelucrarea datelor personale 

 

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea, prin manifestarea 

expresa a consimtamantului participantilor ca datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de 

e-mail) sa poata fi prelucrate de catre Szallas.hu in scopul: validarii, acordarii si trimiterii premiilor 

catre castigatorii in mod gratuit (cel mult pana la 6 luni de la extragere). Tuturor participantilor la 

concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Maghiara XCII aplicata in 2003 si C 

aplicata in anul 2000 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal.  

 

Participanti care nu mai doresc sa primeasca in viitor invitatia de a participa la promotii, mesaje 

publicitare si de marketing ii rugam sa ne transmita o scrisoare pe adresa Szallas.hu Kft. 3529, 

Miskolc, Str. Lévay 2, Et. 1 sau un e-mail pe info@hotelguru.ro, sau sa se dezaboneze prin link-ul 

de dezabonare. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate au conform Legii CXII 

aplicate in 2011, urmatoarele drepturi: dreptul la informare si de a se adresa justitiei. Szallas.hu va 

gestiona datele personale ale participantilor cu confidentialitate conform prevederilor legale: 

http://hotelguru.ro/Declaratie-de-confidentialitate 

 

9. Excluderea raspunderii 

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru calitatea premiului, cu exceptia cazurilor in care 

legislatia maghiara interzice excluderea responsabilitatii. Toate pretentiile care vor aparea cu privire 

la functionalitatea premiului urmeaza a fi adresate celui care a oferit premiul. 

 

Pentru datele de contact eronate/incomplete (nume, adresa etc.) furnizate de catre Participant sau 

pentru eventualele intarzieri in livrarea premiului ,Szallas.hu Kft nu isi asuma niciun fel de 

raspundere. Participantii vor suporta consecintele in cazul in care au introdus date eronate sau 

casuta lor de e-mail este nefunctionabila. Organizatorul nu verifica validitatea adresei de e-mail 

furnizat de catre Participant, raspunderea pentru aceste date ii revin in totalitate Participantului. 

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va ofera despagubiri pentru problemele tehnice 

intervenite in perioada derularii concursului, cu exceptia cazurilor in care legislatia maghiara 

interzice excluderea responsabilitatii. Organizatorul nu accepta nicio pretentie cu referire la 

mailto:info@hotelguru.ro
http://hotelguru.ro/Declaratie-de-confidentialitate


desfasurarea concursului, extragarea la sorti, premii, fata de Organizator sau terte persoane. 

 

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru calitatea, functionalitatea și alte aspecte 

legate de buna functionare a concursului. Totodata nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in 

care pe parcursul desfasurarii concursului din motive tehnice nu este disponibil website-ul pe care 

este afisat concursul si Regulamentul (de ex: intrerupere la conexiune de internet). 

 

10. Alte dispozitii 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament. 

Regulamentul concursului este disponibil pe: http://blog.hotelguru.ro 

 

Daca aveti intrebari legate de concurs, va rugam scrieti-ne un mesaj de pe adresa cu care v-ati 

inregistrat la concurs pe: info@hotelguru.ro! Va rugam sa precizati perioada desfasurarii 

concursului sau premiul. 

 

Data: 25.09.2014 
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