REGULAMENT CONCURS
CĂRŢILE POŞTALE ÎŢI ARATĂ LUMEA
Editia a IV-a
ianuarie – octombrie 2020
Organizat de Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ S.A.
1. Tema:
Acest concurs presupune colecţionarea cât mai multor cărţi poştale primite de
către copii, în timpul vacanţei de vară (cu data poştei cuprinsă în perioada 27 ianuarie
2020 – 13 septembrie 2020).
Acest concurs constă în stimularea copiilor de a utiliza, ca mijloc de comunicare,
corespondenţa clasică şi de a-i ajuta pe aceştia să cunoască lumea prin intermediul
imaginilor de pe cărţile poştale.
2. Organizatori:
C.N. Poşta Română S.A.
3. Condiţii de participare:
Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani care se înscriu în
concurs la una sau mai multe dintre cele 4 secţiuni descrise mai jos.
4. Secţiuni:
1) Cele mai multe cărţi poştale primite indiferent de expeditor;
2) ROMÂNIA – Această secţiune presupune colecţionarea de cărţi poştale primite din cele
mai multe localităţi din România;
3) EUROPA – Această secţiune presupune colecţionarea de cărţi poştale primite din cele
mai multe ţări din Europa;
4) DIN LUMEA ÎNTREAGĂ - Această secţiune presupune colecţionarea de cărţi poştale
primite din cele mai multe ţări din întreaga lume.
5. Etapele concursului:
 27 ianuarie – 13 septembrie - Colecţionarea cărţilor poştale primite cu data
poştei cuprinsă în perioada 27 ianuarie 2020 - 13 septembrie 2020.
 14 septembrie – 23 septembrie - completarea formularului de înscriere cu
numărul de cărţi poştale colecţionate. Formularul se poate descărca de pe site-ul
Poştei Române: www.posta-romana.ro.
 23 septembrie - Expedierea formularelor de înscriere în concurs până în
data de 23 septembrie (data limită a poştei).
 28 septembrie - Deschiderea plicurilor de către Comisia de jurizare în prezenţa
membrilor juriului şi desemnarea câştigătorilor. Se va solicita câştigătorilor
desemnaţi să expedieze colecţiile de cărţi poştale în vederea validării acestora.
 29 septembrie – 5 octombrie - Sosirea coletelor cu colecţiile de cărţi poştale
ale copiilor câştigători în vederea validării premiilor.
 6 octombrie – Deschiderea coletelor cu cărţile poştale de către Comisia de
jurizare în prezenţa membrilor juriului şi validarea câştigătorilor.
 Premierea câştigătorilor va avea loc în data de 9 octombrie, cu ocazia Zilei
Mondiale a POŞTEI.
6. Completarea şi expedierea fişelor de înscriere:

Fişa de înscriere se descarcă de pe site-ul Poştei Române: www.postaromana.ro
În fişa de înscriere se va menţiona numărul de cărţi poştale colecţionate cu
data poştei cuprinsă în perioada 27 ianuarie 2020 – 13 septembrie 2020,
precum şi secţiunea la care se doreşte înscrierea.
În cazul secţiunii ROMÂNIA, care presupune colecţionarea de cărţi poştale primite din
cele mai multe localităţi din ROMÂNIA, se va menţiona şi numărul localităţilor din care
s-au primit cărţi poştale.
În cazul secţiunii EUROPA, care presupune colecţionarea de cărţi poştale primite din cele
mai multe ţări din Europa, se va menţiona şi numărul ţărilor din care s-au primit cărţi
poştale.
În cazul secţiunii DIN LUMEA ÎNTREAGĂ, care presupune colecţionarea de cărţi poştale
primite din cât mai multe ţări din întreaga lume, se va menţiona şi numărul ţărilor din
care s-au primit cărţi poştale.
Nu este obligatorie participarea la toate secţiunile.
Înscrierea în concurs presupune ca toate cărţile poştale colecţionate să aibă acelaşi
destinatar – copilul participant.
Expedierea formularelor de înscriere în concurs se realizează până la data de 23
septembrie 2020 (data limită a poştei).
Formularul se expediază la următoarea adresă:
Oficiul Poştal Brasov 1
Căsuţa poştală 100
7. Primirea fişelor de înscriere:
Fişele de înscriere vor fi recepţionate de secretarul Comisiei de jurizare şi prezentate
juriului în data de 28 septembrie 2020, pe baza unui proces-verbal.
8. Termenul de predare/primire a colecţiilor:
Colecţiile, predate personal sau prin curier la adresa concursului, se vor primi până în
ziua de miercuri, 5 octombrie 2020, ora 12.00.
9. Jurizarea:
Validarea câştigătorilor va avea loc joi, 6 octombrie 2020, începând cu ora 12.00,
rezultatele concursului urmând a fi făcute publice în data de 9 octombrie 2020.
10. Membrii juriului:
Jurizarea se efectuează de către un juriu constituit din reprezentanţi ai Poştei Române.
11. Premii:
MARELE PREMIU – LAPTOP oferit de firma 2NET COMPUTER Brașov se va
acorda concurentului care va înscrie la concurs cel mai mare număr de car ți
poștale, indiferent de expeditor. Totodată, câștigătorul va primi 1 sejur de 5
nopţi în spaţiile de cazare ale CNPR pentru 1 copil însoţit de părinți.
Premiul pentru categoria “România” va consta într-un sejur de 5 nopţi în
spaţiile de cazare ale CNPR pentru 1 copil însoţit de părinți și va fi acordat celui

care va colecționa cărți poștale primite din cele mai multe localită ți din
România.
Premiul pentru categoria “Europa” va consta într-un sejur de 5 nopţi în
spaţiile de cazare ale CNPR pentru 1 copil însoţit de părinți și va fi acordat celui
care va colecționa cărți poștale primite din cele mai multe țări din Europa.
Premiul pentru categoria “Din lumea întreagă” va consta într-un sejur de
5 nopţi în spaţiile de cazare ale CNPR pentru 1 copil însoţit de părinți și va fi
acordat celui care va colecționa cărți poștale primite din cele mai multe țări din
întreaga lume.
ATENȚIE: Participanții care îndeplinesc criteriile pentru câ știgarea mai multor
categorii vor trebui să opteze pentru un singur premiu aferent unei singure
secțiuni de concurs. Pentru celelalte categorii, vor ca știga concuren ții afla ți pe
locul al doilea de la secțiunea respectivă.
12. Organizarea expoziţiei:
Cărţile poştale din colecţiile copiilor câştigători vor face obiectul unei expoziţii care se va
anunța odată cu premierea câștigătorilor.
13. Returnarea colecţiilor:
Colecţiile de cărţi poştale participante la expoziţie vor fi returnate colecţionarilor până în
data de 30 ianuarie 2021.

Regulamentul concursului „Cărţile poştale iţi arată lumea”:
Prelucrarea datelor cu caracter personal:
C.N. Poşta Română S.A. cu sediul social în Bucureşti, Bdul Dacia nr. 140, sector 2, J40/8636/1998, CUI
RO 427410, telefon 021 2007 303, web site: www.posta-romana.ro, prelucreză datele dumneavoastră
cu caracter personal limitat, doar pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului „Cărţile poştale iţi
arată lumea”.
Participanţilor precum şi persoanelor care confirmă corectitudinea Fişei de înscriere (cadrul didactic
coordonator precum şi Directorul unităţii de învăţământ), le sunt garantate drepturile prevăzute de
Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
• Dreptul la informare

•
•
•
•

Dreptul la acces
Dreptul la rectificare
Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricţionarea prelucrării
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la opoziţie
Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în vigoare,
inclusiv dreptul de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Organizatorul 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 oricarei
forme de prelucrare ilegală.
•
•
•

Participanţii la acest Concurs îşi vor da acordul, astfel:

1. CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE MINORI (6 ANI – 18 ANI neâmpliniţi);
2. CONSIMŢĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE CADRU DIDACTIC COORDONATOR.
Reprezentanţii legali ai copiiilor minori precum şi cadrele didactice coordonatoare care vor participa în
Concurs au obligaţia de a pseudonimiza/anonimiza (şterge) datele personale ale expeditorilor cărţilor
poştale. Pseudonimizarea/anonimizarea poate fi făcută cu text-marker de culoare neagră opac.
Organizatorul va forma o comisie din 3 membri care va verifica documentaţia necesară participării la
concurs:
• Fişa de înscriere;

•

Consimţământul
coordonatoare;

reprezentanţilor

legali

ai

participanţilor

precum

şi

al

cadrelor

didactice

•

Cărţile poştale.
În cazul în care se constată că nu există Consimţământul reprezentanţilor legali ai participanţilor şi
Consimţământul cadrelor didactice coordonatoare, participanţii vor fi descalificaţi.
În cazul în care vor fi transmise către Poşta Română, cărţi poştale care nu au datele expeditorilor
pseudonimizate/anonimizate, dar toate celelalte documente vor fi întocmite corespunzător, comisia va
efectua operaţiunea de pseudonimizare/anonimizare şi va întocmi un proces verbal în acest sens.
Reprezentanţii legali ai participanţilor la aceast Concurs declară că sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament, pe care le-au citit şi le-au înţeles integral, în special că au citit prezenta
secţiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
După extragerea căştigătorilor, vor fi făcute publice pe web site-ul Poştei Române www.postaromana.ro: Unitatea de Învăţământ şi Localitatea unde învaţă câştigătorul şi posibil, imagini ale cărţilor
poştale câştigătoare, fără posibilitatea de afişare/dezvăluire a unor date cu caracter persoanal.
Vă informăm că datele vor fi stocate pentru o perioada de 12 luni. Datele cu caracter personal nu vor fi
transferate către terţi, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege
Politica de confidenţialitate şi de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal a Poştei Române o
găsiţi la https://www.posta-romana.ro/a120/termeni-de-utilizare/politica-de-confidenialitate.html

