
Buton „TRIMITERE” 
□ *Prin participarea la această competiţie confirmaţi că aţi citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile EPSON 
□ *Confirm că am peste 18 ani şi accept utilizarea datelor mele cu caracter personal de către Epson, organizatorul, şi de 
către gazda chestionarului, Typeform, pentru administrarea chestionarului şi pentru participarea la competiţie.   
 
*Trebuie bifată pentru a participa la competiţie. 
 
Termeni şi condiţii 

 
Competiţia 

1. Înscrierea la competiţie începe pe 25 septembrie 2017 şi se încheie pe 23 octombrie 2017, la ora 20:00 GMT+4. 

Alegerea câştigătorului va fi efectuată  online.  

Pentru a se înscrie la competiţie, participanţii trebuie să completeze chestionarul disponibil la acest link: 
https://itsyourchoice.typeform.com/to/Z999xh şi să răspundă la întrebarea: „Ce trend din tehnologie crezi că va avea cel 
mai mare impact asupra industriei în care activezi în următorii 10 ani?”.  
Va fi desemnat un singur câştigător pe baza celui mai bun răspuns la întrebarea: „Ce trend din tehnologie crezi că va avea 
cel mai mare impact asupra industriei în care activezi în următorii 10 ani?”, în perioada specificată mai sus.  
 

2. În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat sau premiul este returnat ca nefiind recepţionat, acesta pierde 

dreptul la premiu.  

 

3. Câştigătorul va fi contactat la adresa de e-mail înregistrată. În cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat de 

către organizator după 3 încercări sau dacă persoana câştigătoare este descalificată din oricare motiv, 

Organizatorul va atribui premiul unui alt câştigător, care va fi selectat în acelaşi mod. Vor exista numai 3 (trei) 

încercări de a desemna un alt câştigător, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, premiul nu va mai fi 

atribuit. Acordarea premiului este condiţionată de respectarea Termenilor şi condiţiilor.  

 

4. Prin participarea la competiţie, sunteţi de acord ca numele dvs. să fie făcut public pe Twitter, LinkedIn, Facebook 

şi pe site-ul web Epson, în cazul în care câştigaţi.   

 

5. Fiecare persoană are dreptul la o singură înregistrare. 

Premiul 
 

6. Pentru fiecare piaţă în care se desfăşoară competiţia, premiul extragerii este un proiector home cinema Epson 

EH-TW5210, care va fi expediat în decurs de 30 de zile de la data deciderii câştigătorului către adresa din UE 

furnizată de câştigător. 

 

7. Pentru a fi eligibil pentru competiţie, trebuie să aveţi acces la internet şi un cont de e-mail valid.  

 

8. Costurile şi cheltuielile suplimentare asociate premiului competiţiei nu vor fi asigurate şi câştigătorul este de 

acord să le suporte.   

 

9. Premiul competiţiei nu este transferabil şi nu există nicio alternativă pentru a primi în schimb numerar, ramburs 

sau credit, parţial sau în întregime. Epson îşi rezervă dreptul de a substitui în orice moment Premiul cu un altul 

similar şi/sau de valoare cel puţin egală. 

 

10. Competiţia este deschisă pentru rezidenţii cu vârsta de cel puţin 18 ani din următoarele ţări: Marea Britanie, 

Germania, Franţa, Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca, Belgia, Olanda, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, 

România, Ungaria şi Grecia. 

https://itsyourchoice.typeform.com/to/Z999xh


   

11. Prin participarea la competiţie, sunteţi de acord:  

a. să respectați termenii şi condiţiile concursului; 

b. că toate informaţiile trimise în chestionar sunt reale, originale, actuale şi complete. 

 

12. Toate deciziile vor fi finale şi obligatorii şi nu se vor accepta contestaţii. 

 

13. Epson îşi rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor participanţilor şi poate să descalifice orice participant 

care nu îndeplineşte cerinţele de eligibilitate. 

 

14. Atunci când premiul constituie un beneficiu taxabil, răspunderea plăţii revine beneficiarului premiului. 

Restricţii 

 
15. Angajaţii Epson, compania mamă, subsidiarii, afiliaţii sau alte părţi, care sunt implicate în orice mod în 

dezvoltarea, producţia sau distribuţia acestei promoţii, precum şi familia imediată (soţul/soţia, părinţii, fraţii, 

copiii) şi membrii gospodăriei fiecărui angajat şi/sau autor nu sunt eligibili pentru a participa la această 

competiţie. 

 

16. Înregistrările prin intermediul agenţilor sau terţilor vor fi nevalide. 

 

17. Epson nu acceptă nicio responsabilitate pentru înregistrările care, din diverse motive, prezintă erori sau nu ajung 

la Epson până la data şi ora încheierii perioadei de înregistrare.  Dovada trimiterii nu va fi tratată ca dovadă a 

primirii. 

 

18. Nu veţi fi eligibil să participaţi dacă: 

a. nu completaţi şi nu trimiteţi întregul chestionar  

b. aveţi sub 18 ani 

c. nu sunteţi rezident în statele membre ale UE menţionate mai sus 

d. încălcaţi prezenți termeni. 

Date cu caracter personal 
 

19. Prin participarea la această competiţie, sunteţi de acord că orice informaţii cu caracter personal furnizate de dvs. 

la înregistrare pot fi păstrate şi utilizate doar de compania Epson sau de agenţii şi furnizorii acesteia, cu scopul de 

a administra competiţia. Politica de confidenţialitate Epson este disponibilă la adresa www.epson.ro şi furnizorul 

Epson care găzduieşte chestionarul şi competiţia este compania Typeform, a cărei politică de confidenţialitate 

este disponibilă la Typeform 

 

20. Înţelegeţi că furnizaţi informaţiile cu caracter personal către Epson şi nu către Twitter, LinkedIn, Facebook. 

 

21. Datele cu caracter personal obţinute în cursul acestei competiţii vor fi procesate în conformitate cu legile şi 

reglementările locale de protecţie a datelor în vigoare, precum şi cu politica de confidenţialitate a organizatorului.  

 

22. În orice moment veţi putea să solicitaţi organizatorului să modifice, să actualizeze, să clarifice sau să elimine 

aceste date cu caracter personal trimiţând o cerere scrisă la adresa organizatorului de la finalul acestor termeni şi 

condiţii, însă acest lucru poate duce la neincluderea detaliilor dvs. în competiţia. 

http://www.epson.ro/
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt


 Altele 
 

23. Epson îşi rezervă dreptul de a anula sau modifica această competiţie şi aceşti termeni, fără notificare, în caz de 

catastrofă, război, tulburări civile sau militare, calamităţi naturale sau alte încălcări reale sau anticipate ale unor 

legi sau reglementări în vigoare ori alte evenimente care nu pot fi controlate de către Epson. Orice alte modificări 

ale extragerii cu premii vor fi comunicate participanţilor cât mai curând posibil prin Twitter, LinkedIn sau 

Facebook. 

 

24. Competiţia nu este sponsorizată, recomandată sau administrată în niciun fel de Twitter, LinkedIn sau Facebook şi 

nici nu este asociată cu acestea. 

 

25. Aceşti termeni şi condiţii se află sub incidenţa legilor ţării în care sunteţi rezident şi părţile se supun jurisdicţiei 

neexclusive a tribunalelor ţării respective. 

 

26. Organizatorul, Epson, poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail yourchoice@epson.eu. 

 

27. Premiile sunt netransferabile și nu vor fi făcute schimbări, cu excepția cazului în care Organizatorul decide 

aceasta. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui un premiu pentru o valoare egală sau mai mare dacă 

premiul desemnat ar trebui să devină indisponibil din orice motiv. Organizatorul este responsabil pentru orice 

premiu pierdut din vina sa. Câștigătorii sunt responsabili pentru toate taxele și comisioanele asociate cu primirea 

și/ sau utilizarea premiilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a retine o parte din premiul care urmează să fie 

acordat autorităților fiscale corespunzătoare. 

 

28. Organizator: Epson Europe B.V., a cărei adresă de corespondență pentru această promoție este Westside, Londra 

Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD.  

 

mailto:yourchoice@epson.eu

