
 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI 
  
Organizatorul campaniei promoţionale “Câștigă un test de orientare profesională MyCareerChoice la 
EduMap” (“Campania”)  este S.C. IntegralEdu S.R.L. (denumită în prezenta „Organizator”), cu sediul în 
București, Bd. Gh.  Magheru, nr. 41, sector 1, cod poștal 010326, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub numărul J40/14640/2012, având C.I.F RO31008241, reprezentată legal de Svetlan Danev, cu funcţia 
de administrator. 
 
Campania se va desfaşura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru 
toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu înainte de 
a anunţa publicul în prealabil.  

 
Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișarea pe 
website-ul www.worlduniversities.ro. 

  
SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 
Aria de desfăşurare a CAMPANIEI este exclusiv România. 

  
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 
  
Campania se desfăşoară în perioada 22.11.2019 – 5.12.2019. Câştigătorul va fi anunţat în data de 
6.12.2019 atat pe pagina oficiala de Instagram, https://www.instagram.com/integraledu/, în cadrul unei 
postări pe pagină, la ora 16:00. 
  
  
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 
  
La Campanie pot participa doar persoane fizice, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, cu 
domiciliul/resedinta in Romania, care se înscriu in prezenta campanie în cadrul evenimentului EduMap, 
organizat de SC IntegralEdu.SRL in urmatoarea data: 22 noiembrie – 5 decembrie 2019 în 10 orașe din 
România. 
 
La Campanie nu au dreptul să participe angajaţii societăţiilor S.C. IntegralEdu S.R.L şi nici ai celorlalte 
societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membri familiilor acestora 
(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 (participanţii s-au înscris la Campanie cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris în 
Campanie sunt firme/organizaţii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor 
premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la 
încheierea acestuia. 

http://www.worlduniversities.ro/
https://www.instagram.com/integraledu/


  
 
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 
  
Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:  

• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 4 de 
mai sus;  

  
• Participantul trebuie să se înscrie în Campanie, participanții trebuie să încarce o fotografie 

(ca postare) cu brățara primită în timpul evenimentului EduMap, să urmărească pagina 
oficială de Instagram IntegralEdu, să eticheteze profilul IntegralEdu în poză, împreună cu 
hashtag-ul ”#IntegralEdu”. De menționat, profilul trebuie să fie Public pentru ca 
participantul să fie înscris în Campanie. 
 

 
SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI 
  
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul va acorda prin tragere la sorti, 1 premiu, constand într-un test 
de orientare profesională MyCareerChoice, conceput de MyFutureChoice (Cambridge Occupational 
Analysts), cu valoare totală de 380 de lei. Ulterior parcurgerii testului, Câștigătorul va beneficia de o 
interpretare a acestuia, realizată de consultanții IntegralEdu.  

  
Validarea câștigătorilor: 
  
Câştigătorii vor fi contactaţi pe profilul personal de Instagram, urmând să furnizeze datele de contact, 
pentru a comunica modalitățile de primire şi folosire a premiului. 
   
În faza validării: câştigătorul va comunica datele personale pentru validare. Datele personale necesare 
validării sunt: nume şi prenume, data naşterii, un număr de telefon alternativ, localitatea, adresa la care 
doreşte să îi fie livrat premiul (dacă este cazul). 
  
În faza recepţionării premiului: 

 buletin/carte de identitate (în original); 

  
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 identitatea şi vârsta cu ajutorul unui 
document valid (CI/BI); 

 Au participat de pe conturi care aparţin unor firme/branduri/organizaţii de orice fel; 

   
SECŢIUNEA 7. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI SI DE TRAGERE LA SORTI 
  
Pentru ca un Participant să participe la prezenta Campanie și să aibă posibilitatea de a câștiga, prin  tragere 
la sorti, premiul Campaniei trebuie să îndeplinească condițiile cumulative prevazute  în secțiunea 4 din 
prezentul Regulament.  
 
Tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorului va avea loc în data de 6.12.2019, urmând ca anunțul 
oficial să fie făcut pe pagina oficială IntegralEdu de Instagram, pe 6.12.2019, la ora 16:00. Extragerea se 
va realiza manual sau electronic, în funcție de numărul de Participanți eligibili, de către un reprezentant 
al Organizatorului și va fi filmată. 
În cazul în care nu există Participanți eligibili la închiderea campaniei, nu se va mai organiza tragerea la 
sorți și se va încheia un Proces Verbal, semnat de către Organizator, prin care se stipuleaza acest lucru. 
 
În cazul în care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentei Campanii, acesta își rezervă dreptul 
de a face cunoscută noua data a extragerii premiilor prin actul aditional la prezentul Regulament prin care 
se va decide prelungirea duratei Campaniei. 

 
  
SECŢIUNEA 8.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
  
Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu 
privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei 
competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. 
  
  
Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: 
- nume şi prenume 
- serie 
- număr BI/CI si CNP  
- un număr de telefon alternativ (dacă este cazul) 
- email 
- adresa şi localitatea din BI / CI şi adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (dacă este cazul) 
  
  



Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la 
transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice. 
  
SECŢIUNEA 9.   ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
  
Campania poate 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. 
  
SECŢIUNEA 10.   LITIGII 
  
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, 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 la sediul Organizatorului. 
Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezenta Campanie se primesc în scris, la adresa București, Bd. 
Ghe. Magheru, nr. 41, sector 1, cod postal 010326, România de către Organizator. 
 


