SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
Organizatorul concursului ”Aboneaza-te si castigi cu ESET” (denumit in
continuare„Tombolă”) este Axel Soft IT Group, cu punctul de lucru in
Bucuresti, str. Ciresului nr.2, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului sub
nr. J23/715/2002, CUI: RO14594957, distribuitorul exclusiv al solutiilor
antivirus ESET in Romania, denumit in continuare „Organizatorul”.
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit
in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu
obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost
facuta si informarea initiala.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII TOMBOLEI
Tombola se va desfasura pe pagina dedicata campaniei,
https://www.eset.ro/antivirus/free-download. Tombola va fi organizata lunar,
iar extragerea va avea loc in primele 10 zile lucratoare din fiecare luna
calendaristica. Premiile pot sa difere de la o luna la alta, aspect care va fi
anuntat atat pe pagina dedicata campaniei, cat si via e-mail catre toti
participantii. Dupa incetarea Tombolei, indeplinirea conditiilor mentionate in
prezentul Regulament nu mai confera dreptul de a participa la aceasta. La
tombola lunara participa doar utilizatorii care indeplinesc criteriile de la
punctul 3.
SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica care indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii, si care va fi denumita in continuare
„participantul”:
a) Are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) A implinit varsta de 18 ani;

c) A introdus o adresa de e-mail valida in formularul din pagina
https://www.eset.ro/antivirus/free-download;
d) A confirmat abonarea la canalele noastre de comunicare asa cum i s-a
solicitat in e-mailul primit dupa introducerea adresei de e-mail in pagina
dedicata campaniei;
e) A ramas abonat la canalele noastre de comunicare pe durata desfasurarii
campaniei.
Angajatii companiei Axel Soft IT Goup, precum si rudele de gradul I ale
acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la
concurs.
SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In conformitate cu Noul Regulament General de Protecția a Datelor, tuturor
participantilor le sunt garantate urmatoarele drepturi: la informare, de acces
la date, de interventie, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Prin inscrierea la tombola, sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu
faptul ca datele mele personale vor fi prelucrate doar pentru scopul pentru
care au fost colectate. Datele personale sunt colectate de Organizator doar de
la castigatori si vor fi folosite pentru inmanarea premiilor. Acestea sunt:
numele, prenumele, telefon, adresa de livrare a premiului si codul numeric
personal. Codul numeric personal este necesar pentru declararea la autoritatea
fiscala a impozitului platit in numele castigatorului de catre organizator
conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, in vreme ce restul datelor sunt
intrebuintate in vederea expedierii coletului catre castigator. Datele personale
colectate vor fi pastrate doar pe durata necesara prelucrarii, iar perioada de
retentie este de minimum 10 ani, in conformitate cu legislatia comerciala
privind evidentele contabile din Romania.
Organizatorul va utiliza adresa furnizata de participant la inscrierea in concurs
pentru trimiterea de comunicari comerciale si in scopul anuntarii si
identificarii castigatorului.

Fiecarui abonat i se va asocia un cod unic de participare, pe care il va regasi in
fiecare e-mail care are legatura cu campania. Astfel, in momentul anuntarii
castigatorilor, nu vor fi dezvaluite adresele de e-mail ale abonatilor castigatori,
ci codurile lor unice de participare.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI
Participantii vor afla de tombola prin vizitarea site-ului nostru, in pagina
https://www.eset.ro/antivirus/free-download.
Participantii se pot inscrie in tombola pe parcursul fiecarei luni, astfel:
1. Isi introduc adresa de e-mail in formularul din pagina mai sus mentionata.
2. Confirma abonarea la comunicarile noastre, asa cum se solicita printr-un email trimis ulterior pe adresa de e-mail furnizata la inscrierea pe site.
Simpla abonare garanteaza inscrierea automata in concurs si pastrarea
statutului de participant eligibil la fiecare extragere pe perioada desfasurarii
campaniei, cata vreme participantul nu se dezaboneaza de la comunicarile via
e-mail ESET.
SECTIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI
Vor fi anuntate in fiecare luna in pagina https://www.eset.ro/antivirus/freedownload

Pentru luna iunie 2022 se vor da ca premii:
Locul 1: Cameră Foto Instant Polaroid Now, I-Type (x1)
Locul 2: Lampă circulară Hama SpotLight 67, cu mini trepied (x1)
Locul 3: Licențe ESET Internet Security (x3)

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti dintre cei care indeplinesc
conditiile de mai sus. Castigatorii vor fi alesi cu ajutorul site-ului random.org,
in primele 10 zile lucratoare a fiecarei luni calendaristice.
SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorii vor fi anuntati via e-mail, in primele 10 zile calendaristice ale lunii
si vor fi contactati pentru a intra in posesia premiilor. Premiile neacordate sau
nerevindicate in decurs de 14 zile calendaristice, de la anuntarea castigatorilor,
vor face obiectul unei noi extrageri.
SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina
www.eset.ro/regulament-tombola-abonare. Prin participarea la aceasta
tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.
Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate la adresa
www.eset.ro/regulament-tombola-abonare.
SECTIUNEA 10. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Axel Soft IT Group si participantii la concurs,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea
litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre
solutionare instantelor romane competente.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la marketing@axelsoft.ro.

