REGULAMENTUL CAMPANIEI “SONDAJ MOBILE WEB”
I. ORGANIZATORUL.
(1)
Societatea comercială VOXLINE Communication S.R.L., numită în continuare
“VOXLINE” sau “Organizatorul”, cu sediul social în str.Gheorghe Lazăr nr. 2, sector 1,
București, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/9092/1998, Cod unic de
înregistrare RO11027079, reprezentată legal de dl. Bogdan Apostol, în calitate de
Director General, lansează o campanie (numita în continuare “Campania” sau
“Promoția”) pentru promovarea jocului SMSMiniFotbal (numit în continuare “JOC”) oferit
prin intermediul site-ului www.smsfotbal.ro si a unui serviciu SMS dedicta, în conformitate
cu prezentul regulament oficial (numit în continuare “Regulamentul”) ce respectă
dispoziţiile în vigoare cu privire la loteriile publicitare conţinute în Ordonanța Guvernului
nr. 99/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți participanţii. Regulamentul,
împreuna cu detaliile Campaniei promoționale și a jocului, sunt disponibile gratuit
oricărui participant pe site-ul www.smsfotbal.ro , pe durata întregii Promoții.
(3) Participanţii la Promoție vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la
numărul de premii, acordarea lor şi alte detalii privitoare la Promoție, vor putea face
sugestii sau reclamaţii, apelând numărul infoline cu tarif normal 1808, de luni până vineri
între orele 10:00 – 18:00.
II. SCOPUL. DURATA.TERITORIUL.
(4) Prezenta Promoție se desfășoară în condițiile legii şi are ca scop promovarea Jocului
SMSMiniFotbal.
(5) Prezenta Promoție se va desfășura, în condițiile Regulamentului, între 07.10.2011 şi
22.12.2011 inclusiv (numită în continuare “Durata”).
(6) Campania este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României.
III. PARTICIPANŢII
(7) La Promoție poate participa orice utilizator înregistrat în Joc cu status
excepția angajaților Organizatorului, precum şi a soţilor/soțiilor sau rudelor
până la gradul II inclusiv. Doar utilizatorii rețelelor de telefonie mobilă din
Orange și Vodafone pot participa la joc.
(8) Prin participarea la aceasta Promoție, Participanții se angajează să
prezentul
Regulament fără rezerve.

activ, cu
acestora,
România
respecte

IV. JOCUL PROMOVAT. ÎNSCRIEREA ŞI MECANISMUL PROMOŢIEI.
(9) Jocul constă în derularea unui campionat cu meciuri virtuale de fotbal prin SMS
conform instructiunilor de pe www.smsfotbal.ro
(10) Pe toata durata Promoției participanții se pot juca respectând procesul de înscriere în
joc,
intrarea într-o echipă înscrisă în campionat și având statutul de jucător activ.
(11) Înregistrarea Participantului în Promoție, respectiv înscrierea acestuia pentru
premiile campanie
se face prin crearea unui cont activ pe www.smsfotbal.ro.
Independent de Promoție şi inclusiv pe Durata acesteia, Jocul este accesibil 24/7 tuturor
celor care doresc să joace SMSMiniFotbal în afara Campionatului.
(12) Fiecare Participant la campanie se poate înscrie o singură dată. Nu se acceptă
înscrierile multiple.
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V. DERULAREA CAMPIONATULUI
(13) Campionatul SMSMiniFotbal se va desfășura în două faze. Prima fază presupune
jucarea unor jocuri preliminare prin care fiecare echipă se va califica în liga
corespunzătoare fazei superioare. Echipele sunt împărțite în grupe de câte șase în mod
aleator, fiecare echipă urmând să joace cu toate celelalte echipe din grupă. Ritmul va fi
de un meci pe zi, timp de 5 zile consecutive. La finalul fazei preliminare, primele 3 echipe
din fiecare grupă se califică în SuperLiga SMSMiniFotbal, iar ultimele 3 echipe se califică
în Liga SMSMiniFotbal.
(14) Echipele calificate în SuperLigă vor fi alocate în grupe de câte șase, primele echipe
calificându-se în etapa semifinală, iar echipele clasate pe locurile următoare vor participa
în faza eliminatorie din Ligă. Câștigătoarele grupelor din etapa semifinală se vor califica
în grupa finală unde vor juca meciuri în vederea stabilirii clasamentului final.
(15) Echipele calificate în Ligă vor fi alocate în grupe de câte șase, primele echipe
calificându-se în faza eliminatorie. Faza eliminatorie presupune disputarea de jocuri
decisive, câștigătoarele întâlnindu-se în etapa următoare, până la disputarea finalei Ligii,
inclusiv. În faza eliminatorie în cazul în care partida se termină la egalitate echipele vor
disputa o nouă partidă. Dacă și această nouă partidă se termină la egalitate
câștigătoarea va fi desemnată prin tragere la sorți.
(16) Clasamentele din grupe se vor realiza ținând cont de următoarele criterii: număr de
puncte, diferența dintre goluri marcate și goluri primite, număr total de goluri marcate. În
cazul în care 2 echipe se află la egalitate conform celor 3 criterii clasamentul final se va
stabili prin tragere la sorți. Pentru fiecare victorie se acordă 3 puncte și pentru fiecare
meci egal se acordă un punct.
(17) Pentru participarea la Campionat o echipă trebuie să fie completă (3 jucători de
câmp și un portar). Înscrierea în Campionat se face automat pentru toate echipele
complete. În cazul în care pe parcursul Campionatului o echipă rămâne fără jucători
aceasta poate recruta noi jucători cu mențiunea că un jucător care părăsește o echipă pe
parcursul Campionatului nu mai poate juca pentru altă echipă. Echipele care nu aliniază
minim 3 jucători vor pierde meciul automat cu 3-0. Programul campionatului va fi făcut
public pe www.smsfotbal.ro
VI. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR - PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA - ACORDAREA
PREMIILOR.
(18) După încheierea primei faze toți jucătorii activi pe parcursul acesteia vor primi câte
un premiu garantat constând într-un cod de reîncărcare credit telefonie mobilă în valoare
de 4 Euro. Membrii echipei clasată pe primul loc în SuperLigă vor primi câte 100 Euro
echivalent în RON la cursul BNR din 21.12.2011, membrii echipei clasate pe locul 2 în
SuperLigă vor primi căte un aparat foto digital Samsung, membrii echipei câștigătoare a
Ligii vor primi câte un DVD player LG iar membrii echipei finaliste a Ligii vor primi câte un
MP3 player. Aceste premii vor fi denumite premii de merit. Toți jucătorii care participă la o
etapă completă, indiferent de fază, vor primi premii garantate câte o săptămână de
abonament la site-ul de conținut mobil smsonweb.ro pentru fiecare etapă. Organizatorul
va oferi premii speciale prin tragere la sorți fanilor echipelor care sponsorizează aceste
premii. Numărul și natura premiilor speciale vor fi comunicate pe parcursul
campionatului.
(19) Premiile nu sunt transferabile şi nu se pot schimba sau înlocui cu altele. Modalitatea
de înmânare a premiului este în totalitate la latitudinea Organizatorului, premiul putând fi
transmis prin poştă, curier, sau înmânat la sediul VOXLINE.
(20) Valoarea totală brută a Premiilor este de cca. 15000 RON, incluzând taxele ce vor fi
reținute conform legii și excluzând premiile speciale.
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(21) Predarea premiilor se va efectua în decurs de max. 14 zile lucrătoare de la
încheierea Promoției.
(22) Imediat după fiecare desemnare de câștigători şi în decurs de trei (3) zile lucrătoare
de la aceasta, se va încerca stabilirea contactului cu câștigătorul, pe adresa de email cu
care aceștia s-au înscris la Campanie, cu scopul comunicării modului în care se vor preda
premiile menţionate. Câştigătorului i se vor cere detaliile complete de identificare (nume,
prenume, adresa completa, CNP) prin email pentru a i se verifica identitatea la
momentul predării premiului. În cazul în care în decursul celor trei (3) zile lucrătoare mai
sus menţionate câștigătorul nu răspunde acesta va fi descalificat.
(23) Câştigătorii premiilor de merit și speciale vor trimite în termen de 5 zile de la data
contactării, prin fax sau email o declaraţie semnată de acceptare a premiului câştigat şi
de acceptare a procesării datelor personale menţionate în Regulament, împreună cu o
copie a actului de identitate valid, sub sancţiunea pierderii premiului câştigat. Numărul
de fax, respectiv adresa de e-mail pentru validare vor fi comunicate telefonic
Câştigătorului.
(24) În cazul în care un Câştigător nu a împlinit vârsta de 18 ani, declaraţia de
acceptare a premiului va fi semnată de către părinţi sau de către reprezentantul legal (în
conformitate cu prevederile din Codul Familiei).
(25) În cazul în care câştigătorul unui Premiu este un număr de telefon mobil aparţinând
unei persoane juridice (orice societate comercială, persoană fizică autorizată, societate
civilă, reprezentanţă, ambasadă sau organizaţie nonguvernamentală), premiul va fi
acordat utilizatorului, cu condiţia ca acesta din urmă să prezinte o adeverinţă semnată şi
stampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice, prin care se declară că persoana
juridică a luat la cunoştinţă de participarea utilizatorului la Promoție şi certifică faptul că
acesta este de fapt utilizatorul numărului de telefon mobil, împreună cu o copie CI a
reprezentantului legal. În cazul în care persoana juridică nu emite adeverinţa
utilizatorului, persoana juridică poate, cu respectarea clauzelor prevăzute în prezentul
Regulament, să revendice premiul în nume propriu. În cazul în care nu se aplică nici una
dintre situaţiile descrise aici, Participantul şi/sau persoana juridică va fi descalificat/ă şi
nu va avea dreptul de a primi premiul respectiv.
(26) Pe site-ul www.smsfotbal.ro vor fi publicate numele câștigătorilor premiilor de merit
și premiilor speciale.
(27) Orice câştigător, în oricare stadiu, inclusiv la stabilirea câştigătorilor, acceptarea
premiilor şi predarea acestora, poate fi descalificat pentru următoarele motive:
a) în cazul în care, indiferent de motiv, contactarea câştigătorului este imposibilă în
termenul stabilit în acest Regulament;
b) în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul fie nu semnează declaraţia de
acceptare a premiului, fie refuză ca datele sale personale să fie utilizate conform
prezentului Regulament;
c) în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul nu acceptă în integralitate prezentul
Regulament sau nu se conformează cu prezentul Regulament;
d) în cazul in care Participantul declarat câștigător nu a împlinit 14 ani, după cum se
prevede în prezentul Regulament;
e) În alte cazuri prevăzute de prezentul Regulament.
VII. MODIFICĂRI.
(28) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unei Act adițional la acesta ce
va fi, anterior intrării în vigoare, afişat pe Site. VOXLINE îşi rezervă dreptul de a modifica
prezentul Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toți
Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile obținute
deja. Fiecare astfel de modificare produce efecte doar de la data publicării pe Site-ul
Promoției.
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(29) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă de către
Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe Site.
(30) În cazul în care Organizatorul suspendă sau întrerupe Promoţia, un simplu anunţ în
această privinţă va fi afişat pe Site. Prin afişarea anunţului respectiv, Promoția va fi
suspendata sau întreruptă de drept şi nicio parte interesată nu va avea temei în a
pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.
(31) În situația în care Promoția este suspendată sau întreruptă înainte de expirarea
Duratei, VOXLINE va acorda premiile câştigătorilor desemnaţi şi validați până la data
suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.
(32) În caz de forţă majoră ce face imposibilă continuarea Promoţiei, Organizatorul poate
suspenda sau întrerupe Promoţia operând modificările necesare, care vor fi comunicate
publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participanții să solicite despăgubiri.
VIII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI.
(33) Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite.
VOXLINE nu va răspunde pentru nicio întârziere sau imposibilitate a Participanţilor de a
trimite sau primi SMS-uri din cauza unor probleme de natură tehnică. Toate SMS-urile se
vor considera primite de către Organizator la momentul înregistrării lor în sistemul
computerizat şi nu la momentul trimiterii lor. Participanţii recunosc şi acceptă că jurnalul
sistemul computerizat reprezintă dovada datei, orei, minutului şi secundei
recepţionării/transmiterii fiecărui SMS.
(34) Cu excepția cazurilor de forţă majoră (ex: pana de curent, etc.) Organizatorul va
asigura echipamentul tehnic şi software-ul necesar pentru campanie, fără a răspunde
însă pentru deficienţele tehnice necontrolabile. Orice pretenţie formulată de către
Participanţi va fi rezolvată de către VOXLINE, în cazul în care o va găsi întemeiată, astfel
încât să se asigure egalitatea de şanse a Participanţilor şi repararea în natură a
prejudiciului, dacă aceasta este posibilă.
(35) Organizatorul nu va răspunde pentru niciun defect, defecţiune sau alte neajunsuri
ale premiilor. Organizatorul va înmâna fără excepţie câştigătorilor garanţia legală
corespunzătoare fiecărui premiu. Astfel orice sesizare vizând disfuncționalități ale
premiilor va fi înaintată producătorului, distribuitorului sau importatorului.
(36) Participanții la jocul SMSMiniFotbal își vor suporta costurile cu trimiterea mesajelor
sms și recepționarea mesajelor SMS de alertă. Costul de trimitere a unui mesaj SMS la
numărul 1256 este tariful normal practicat de operatorii de telefonie mobilă Orange și
Vodafone. Costul de primire a mesajelor SMS de alertă este de 0,15 Euro + TVA pe SMS.
Mesajele SMS primite ca răspuns la mesajele trimise la 1256 nu sunt taxate. Activarea
unui cont se face prin trimiterea textului MECI la 1256, dezactivarea contului se face prin
trimiterea textului STOP la 1256.
IX. PROTECŢIA ŞI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
(37) Prin participarea la Promoție, Participanţii sunt de acord în mod expres şi neechivoc
ca Organizatorul să proceseze pe durata Promoției, gratuit, datele personale ale
Participanţilor în scopul desfăşurării acesteia, dar şi pentru organizarea publicităţii
acesteia.
Următoarele date personale vor fi procesate :
a) pentru toţi Participanţii : numărul de telefon mobil de pe care se trimit SMS-urile de
activare numele şi prenumele, precum și adresa de email introduse la înscrierea în joc.
Participanții la care aceste informații nu corespund cu cele comunicate ulterior pe email
vor fi descalificați din statutul de câștigător.
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b) pentru toţi câştigătorii: numărul de telefon mobil de pe care se trimit SMS-uri de
activare; numele şi prenumele; adresa; seria şi numărul actului de identitate; CNP;
semnătură; fotografie (dacă este cazul); adresă email.
c) pentru câştigătorii minori : datele menţionate la litera b de mai sus şi numele şi
prenumele părinţilor/reprezentantului legal şi semnătura acestora.
Refuzul de a dezvălui aceste date către VOXLINE sau refuzul prelucrării acestora va duce
automat la descalificarea Participantului.
(38) Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date personale (prin TV, radio, în
presa, alte materiale tipărite, etc.) către public se va limita numai la câştigătorii premiilor
Campaniei şi va include numai numele şi prenumele acestora, localitatea de domiciliu,
fotografia. Participanţii sunt expres de acord cu cele de mai sus prin simpla participare.
(39) Organizatorul poate dezvălui anumite date ale Participanţilor sau ale Câştigătorilor
altor entităţi care asistă Organizatorul în organizarea şi asigurarea publicităţii cu privire
la Campanie. Datele personale ale Participanţilor şi Câştigătorilor pot fi dezvăluite şi
autorităţilor publice conform legii.
(40) Prin înmânarea premiilor Participanții consimt în mod automat sa participe la
activități publicitare relevante, cat şi ca numele şi fotografia lor sa fie utilizate gratuit de
către VOXLINE în scop publicitar. Refuzul unui câștigător de a lua parte la o activitate
publicitară sau la alt tip de anunț, cat şi refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute
publice, daca aceasta i se cere, îndreptățește VOXLINE să refuze acordarea premiului,
câștigătorul fiind astfel descalificat automat. Premiul câștigat va fi acordat următoarei
rezerve.
(41) După finalizarea Promoției, anumite date personale (respectiv, numărul de telefon
mobil, numele şi prenumele, adresa de email) pot fi folosite în vederea informării
Participanţilor şi/sau câştigătorilor cu privire la activitatea Organizatorului sau pentru
comunicări comerciale din partea partenerilor Organizatorului. În măsura în care nu se
doreşte transmiterea acestui gen de informaţii, Participanții vor trimite o solicitare scrisă,
datată şi semnată la numărul de fax : 021-312.96.06
(42) În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Organizatorul
recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrare, de a avea
acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte.
Participanţii au şi dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor lor în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, astfel
cum acestea sunt definite în Legea nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată
competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor trimite o
solicitare scrisă, datată şi semnată la Organizator la numărul de fax : 021-312.96.06
X. RECLAMATII SI DISPUTE.
(43) Orice dispută apărută în legătură cu Promoția şi aplicarea prezentului Regulament
va fi supusă rezolvării unui Comitet format din 3 membri numiţi de VOXLINE, cu
următoarele funcţii: un reprezentant al Departamentului Financiar, un reprezentant al
Managementului şi un reprezentant al Departamentului Comercial, toţi din cadrul
VOXLINE. Fiecare Participant care se consideră prejudiciat se poate adresa instanţei
judecătoreşti competente din România. Hotărârea comitetului este obligatorie pentru
Participanţi până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.
XI. TAXE SI IMPOZITE.
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(44) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă şi să vireze impozitul datorat
pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Campaniei, în
conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
(45) Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru
veniturile pentru care are obligația să rețină la sursă impozitul. Orice alte declarații de
venit şi cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiilor cade în sarcina exclusivă a
Câștigătorului.
(46) Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Promoției cad
exclusiv în sarcina câştigătorilor validați.
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