
“Football is back” - Reguli

I. Organizator
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno – Žebětín ID: 29213291, CIF:
CZ29213291, inregistrata in registrul comertului de pe langa Tribunalul Regional din Brno,
Sectiunea C, Nr. 66187 (in continuare Organizator). Datele de contact ale Organizatorului
disponibile aici: https://top4football.ro/pg/contact

II. Data si scop
1. Competitia incepe din 1 iunie 2021, 00:01 si se incheie in 14 iunie 2021, 23:59 pe

www.top4football.ro
2. Competita poate fi incheiata mai devreme sau modificata in baza conditiilor.
3. Competitia are loc in Slovacia, Ungaria, si Romani, iar scopul este promovarea

fotbalului de amatori.

III. Conditii de participare
1. Competitia este destinata persoanelor fizice. Atat persoanele minore, cat si cele adulte

pot participa, insa minorii trebuie sa asigure o aprobare scrisa din partea parintilor si
trebuie sa indeplineasca toate conditiile competitiei (in continuare numiti Participanti).
Persoanelor care se afla intr-un contract/conexiune legala cu Organizatorul nu le este
permisa participarea la competitie, la fel ca persoanelor inrudite cu acestea, in
conformitate cu Articolul Nr.22 al Act Nr. 89/2012 din Codul Civil.

2. Pentru a participa la competitie, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor pe durata
evenimentului, precum: a) completarea formularului, b) scrierea unei citat motivational
sau motto-ul echipei lor.

3. Continutul pozei va fi creat impreuna cu echipa castigatoare.

IV. Premii
1. Premiul principal este set de fottball Puma (14 seturi + portar) cu print 11teamsports. O

parte din premiu este, de asemenea, furnizarea de fotografii profesionale pentru clubul
castigatorilor.

V. Alegerea si anuntarea castigatorului si inmanarea premiilor
1. Odata ce concursul se incheie, castigatorul va fi ales (dintre toate tarile participante la

concurs) si va fi contactat prin telefon sau email. Castigatorul va primi premiile
specificate in articolul IV.

2. Castigatorul va fi ales pe baza voturilor fanilor de pe Instagram, unde cele mai bune
zece raspunsuri alese de Organizator se vor bate pentru premiu. Numele castigatorului
va fi publicat pe toate platformele de socializare 11teamsports din tara respectiva..

VI. Protectia datelor personale ale participantilor
1. Prin participarea la competitie, fiecare Participant este de-acord cu procesarea datelor

personale de catre Organizator, in conformitate cu Reglementarea Datelor Generale
Nr. 2016/679 asupra protectiei datelor a Parlamentului si Consiliului European, cu
referire la procesarea datelor personale si anularea directivei 95/46EC (Directiva de
protectie a datelor) (in continuare Reglementare):

https://top4football.ro/pg/contact


a) nume si prenume
b) adresa de e-mail
c) numar de telefon
d) cont Instagram

2. Datele personale in scopul definit sau oferit de catre Participant Organizatorului va fi
procesat in baza de date automata a Organizatorului, care este administratorul
datelor personale. Aceste date sunt necesare pentru participarea la competitie si
trebuie procesate pentru a evalua competitia si a contacta castigatorul.
De-asemenea, anumite date vor fi pastrate pentru evaluarea beneficiilor si succesului
competitiei in scopul si interesul legitim al Organizatorului. Datele personale vor fi
prelucrate pentru 5 ani.

3. Daca Participantul este de-acord sa primeasca newslettere, adresa lui de e-mail va fi
folosita pentru mesaje comerciale trimise din partea Organizatorului; fiecare mesaj va
oferi optiunea de a anula abonarea.

4. Fiecare Participant are dreptul de a accesa datele lui personale si de a solicita, de
exemplu, modificarea, corectarea sau stergerea lor. In cazul nelamuririlor cu privire la
metoda corecta de prelucrare a datelor, Participantul isi va putea prezenta obiectiile
sau contacta Oficiul pentru Protectia Datelor Personale (www.anpc.ro)

5. Mai multe informatii asupra protectiei datelor personale, inclusiv drepturile
Participantilor competitiei ca subiect al datelor personale, sunt disponibile in Termeni
si Conditii

VII. Alte conditii importante
1. Alte obiectii pot fi setate de catre Organizator. De-asemenea, Organizatorul isi

rezerva dreptul de a scurta perioada competitiei, de a o amana, suspenda, anula sau
modifica oricand, fara alte compensatii sau indeplinirea regulilor.

2. Participantii nu au dreptul de a solicita alte compensatii financiare sau de alt fel in
afara premiilor mentionate. Organizatorul nu are nici o obligatie fata de Participanti in
timpul competitiei; Participantii nu au dreptul de a face alte reclamatii Organizatorului
decat cele mentionate in acest regulament.

VIII. Ultimele stipulari
1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru deplinatatea regulilor care vor fi publicate pe

materialele promotionale sau alte materiale ale acestei competitii intr-o versiune mai
scurta. Aceste reguli vor fi considerate singurele reguli finale si complete ale
competitiei.

2. Participarea la competitie este voluntara; prin participare, fiecare Participant isi
exprima acordul cu privire la aceste reguli.

3. Versiunea electronica completa a regulilor vor fi publicate pe www.top4football.ro pe
intreaga durata a competitiei.

http://www.anpc.ro
https://top4football.ro/pg/termeni-si-conditii
https://top4football.ro/pg/termeni-si-conditii
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