
REGULAMENT CONCURS “FII METAL III” 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CONCURSULUI  

Concursurile desfasurate pe pagina de facebook www.facebook/mcmusicro, pagina oficiala de Facebook a M&C Musical 
Instruments Distributor SRL, sunt organizate de  

S.C. M&C Musical Instruments Distriburor S.R.L. (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în București, Splaiul 
Unirii nr.39 bl.M12 sc.2, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/8864/2014, având C.U.I 9431813. 

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condiţiile Regulamentului Concursului, potrivit celor 
menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).  

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de Facebook 
facebook.com/mcmusicro/ precum si pe website-ul mcmusic.ro, fiind disponibil oricărui participant.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare 
numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook www.facebook/mcmusicro. sau pe 
pagina acestuia, mcmusic.ro 

 

SECȚIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României, pe pagina de facebook www.facebook/mcmusicro 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI  

Concursul se desfășoară în perioada 1 Octombrie 2019 – 31 Octombrie 2019. Ultima inscriere poate fi făcută în data de 31 
Octombrie 2019. 

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS  

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii 
Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de 
revendicare a premiului câștigat.  

La acest Concurs nu au drept de participare următoarele persoane: 

a. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) Organizatorilor; 

b. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) oricăror societăţi implicate în realizarea oricăror activităţi 
legate de organizarea şi desfăşurarea Concursului, colaboratori ai Organizatorilor; 

c. membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, 
frate/soră). 

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat 
(participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au inscris in Concurs sunt 
firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al 
activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.  

Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca 
încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a Participantului în cauză şi/sau anunţarea acestuia, 
la latitudinea Organizatorului 1. Dacă se constată că un Participant a efectuat mai multe înscrieri şi este suspect de fraudă, 
Organizatorul 1 îşi rezervă dreptul să (i) invalideze toate înscrierile cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în 
Concurs şi/sau să (ii) blocheze, pe toată Perioada Concursului, mijlocul de comunicare cu care Participantul suspect de 
fraudă s-a înscris în Concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida şi de a nu livra premii acelor Participanţi care 
încearcă fraudarea Concursului, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu. 

 



SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI  

MECANISMUL CONCURSULUI “FII METAL III” ESTE DUPĂ CUM UMEAZĂ:  

Pentru înscriere este necesar:  

1. Să vă înregistraţi video și audio interpretând la chitară sau bass, prezentând o temă sau mai multe teme muzicale 
originale, pe toată durata backing track-ului pus la dispoziție. Cadrul trebuie astfe ales astfel încât fața și mâînile să fie clar 
vizibile.  

2. Înregistrarea poate conține și alte înregistrări (backing track, alte instrumente sau înregistrări suprapuse). O prezentare 
creativă a materialului este de asemenea încurajată și apreciată. 

3. Sunetul poate fi cel preluat din cameră sau înregistrat în calculator și sincronizat cu video.  

4. Sunt permise editările video ce prezintă mai multe unghiuri, atât timp căt se respectă condițiile punctului 1. 

5. Clipul va fi urcat pe Youtube cu denumirea ”Fii Metal III – (Nume) (Prenume) – concurs mcmusic.ro”.  

6. Link-ul la clipul youtube va fi postat ca un comentariu la postarea oficială a concursului de pe pagina organizatorului de 
Facebook.  

7. Trebuie să dați like paginii de Facebook a organizatorului. (Fb.com/mcmusicro)  

8. Trebuie să dați cel puțin un share PUBLIC postării oficiale a concursului ”Fii Metal III”  

9. Primele trei postări, în ordinea numărului total de like-uri vor fi desemnate câștigătoare ale  premiilor 1, 2 și 3.  

Un Participant se poate înscrie în Concurs o singură dată folosind aceeaşi modalitate de înscriere stabilită de prezentul 
Regulament. Un Participant poate câştiga un singur premiu în cadrul concursului. 

 

PREMIILE:  

Premiile constau în vouchere de cumpărături ce pot fi folosite în toate magazinele M&C Musical Instruments precum și în 
webshopul mcmusic.ro.  Voucherele au o perioadă de valabilitate de 12 luni. 

1. Un voucher în valoare de 1000 LEI  

2. Un voucher în valoare de 700 LEI 

3. Un voucher în valoare de 400 LEI  

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial. 
Voucherul se va folosi o singură dată, fiind necesară utilizarea integrală a sumei. Voucherul se poate folosi și ca plată 
parțială, în cazul achiziției unui produs de valoare mai mare.  

Premiile din Concurs nu sunt transmisibille şi nu pot fi înlocuite. Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea 
revendicării şi a utilizării premiilor. 

Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului sau, în cazul imposibilității prezentării 
câștigătorului la sediul Organizatorului, voucherul va fi expediat prin curierat rapid.  

 

 

 

 

 

 



 

VALIDARE CÂȘTIGĂTOR:  

Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook, în zile diferite, la intervale orare diferite pentru a se 
realiza următoarele: identificare, validare si comunicarea modalităţii de primire si folosire a premiilor.  

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor 
menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.  

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare 
validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon alternativ, adresa şi 
localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (daca este cazul).  

În faza recepţionării premiului:  

Buletin/carte de identitate (în original);  

Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la 
reprezentantul Organizatorului.  

 

Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:  

• Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;  

• Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;  

• Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu 
ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii 
Concursului;  

• Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel;  

 

SECȚIUNEA  6 -  RĂSPUNDERE  

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru 
imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale 
operatorilor de telefonie mobilă sau internet.  

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile 
luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.  

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.  

 

SECȚIUNEA 7 - ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru implementarea prezentului Concurs, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorii prelucrează date cu 
caracter personal. 

Prin simpla participare la acest Concurs, Participanţii înţeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi 
prelucrate de Organizatori, în vederea organizării Concursului, validării, anunţării câştigătorilor, atribuirii premiilor, precum 
şi pentru îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia 
Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”).  

Participanţii înţeleg că prelucrarea datelor personale în condiţiile şi în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este 
indispensabilă derulării Concursului. 

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, îşi pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în 
domeniul protecţiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la 



ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, 
dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii de supraveghere competente, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest 
Regulament. 

Datele personale ale Participanţilor/Însoţitorilor sunt prelucrate de către Organizatori în temeiul relaţiei contractuale ce 
este stabilită prin acceptarea Regulamentului Concursului, în scopul desfăşurării Concursului, atribuirii premiilor, anunţării 
publice a câştigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate şi în 
scopul respectării prevederilor legislaţiei financiar-contabile şi fiscale, precum şi de arhivare. 

Fiecare Participant confirmă că a înţeles că prezentul Concurs se desfăşoară prin intermediul unei reţele sociale. Această 
reţea socială publică şi foloseşte propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanţii având 
obligaţia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorii neavând nicio responsabilitate în acest sens faţă de 
Participanţii înscrişi în acest Concurs. 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanţii vor trimite Organizatorilor cererile formulate cu privire la 
datele lor cu caracter personal, în scris, datate şi semnate, la adresa Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, 
corp 1, etaj 1, cam 02, 050912, Sector 5, București, protectiadatelor@mcmusic.ro  

După soluţionarea eventualelor cereri, reclamaţii privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, 
datele personale colectate vor fi distruse şi nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepţia cazului în care prelucrarea este 
impusă de obligaţiile legale ce revin Organizatorilor sau atunci când există un interes legitim. 

Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi 
organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii 
sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. 

 

SECTIUNEA 8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

Prin participarea la Campanie, Participanții acordă Organizatorilor dreptul de a folosi imaginea și vocea acestora (dacă este 
cazul), așa cum aceasta este surprinsă în materialele transmise conform prezentului Regulament, în urmatoarele medii de 
difuzare: pagina oficială de Facebook M&C Musical Instruments, contul Instagram al M&C Musical Instruments precum si 
pe website-ul mcmusic.ro - în scopul promovării și desfășurării Concursului, a imaginii Organizatorului. Participanții înțeleg 
și recunosc că materialele uploadate pot fi utilizate de către Organizatori pe perioada concursului, doar pentru scopurile 
sus-menționate.  

In cazul în care materialele transmise de către Participanți, în conditiile prevazute la art. 4.6 din prezentul Regulament, 
cuprind și imaginea unor terte persoane, Participanții declară și garantează că au obținut consimțământul terțelor 
persoane surprinse în materialele transmise, în vederea utilizării imaginii acestora potrivit Regulamentului, anterior 
transmiterii materialelor. 

Totodată, Participanții declară și garanteaza că, în cazul în care în materiale sunt surprinse persoane minore, au obținut 
consimțământul părinților/tutorelui persoanei surprinse în materiale în vederea utilizării imaginii și/sau vocii minorului 
potrivit Regulamentului, anterior transmiterii materialelor. 

Prin participarea la Concurs, Participanții declară și garantează că sunt titularii drepturilor de autor asupra materialelor sau 
că au obținut acordul titularului dreptului de autor în vederea utilizării materialelor potrivit Regulamentului. De asemenea, 
Participanții declară și garantează că materialele participante la Concurs nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără 
limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine. 

Participantul înțelege și garantează că nu va transmite materiale care: 

a) reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu 
caracter personal aparținând unei terțe persoane; 

b) conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate; 

c) promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool; 

d) conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o 
anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socioeconomic; 

e) conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup; 



f) lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane; 

g) prezintă caracter pornografic sau nuditate; 

h) încalcă, în orice mod, legile aplicabile. 

 

Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate 
Organizatorilor ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele transmise, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile 
de proprietate intelectuală și dreptul la imagine. 

Prin participarea la Concurs, Participanții acordă Organizatorilor, asupra materialelor transmise, o licență universală din 
punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii 
și pentru toate modurile de utilizare si  exploatare (incluzând, dar fără a se limita la, dreptul de reproducere, distribuire, 
împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial) în vederea desfășurării, concursului. 

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:  

• nume şi prenume  

• sex  

• serie, număr BI/CI  

• un număr de telefon alternativ (daca este cazul)  

• adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)  

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie 
forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.  

SECȚIUNEA 10. LITIGII  

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru 
soluţionare instanţelor competente române de pe raza sediului Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la 
prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa București, Calea Rahovei 266-268 Electromagnetica Corp 1 Etaj 1 Camera 2, 
sector 5, cod postal 050912, România de către Organizator. 

SECȚIUNEA 11 - FORTA MAJORA 

În scopul acestui Regulament Oficial, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 
prevăzut de către Organizatori, a cărui apariţie îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile 
asumate prin prezentul Regulament. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea 
Concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care 
această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă vor invoca forţă majoră, Organizatorii sunt obligați să comunice 
acest aspect Participanţilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, prin mijloace de 
comunicare disponibile. 

 

 

În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la 
acestea: 

a) pierderea datelor care conţin înscrierile în Concurs; 



b) tentative de fraudă a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace; 

c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica 
termenii acestuia. 

Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Organizatori curespectarea prevederilor 
Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 


