
CONDIŢII GENERALE ALE CONCURSURILOR MUZIKER

I. Dispoziţii introductive

1. Termenii și condiţiile generale ale concursurilor (denumite în continuare „GTC”) sunt valabile pentru 
competiţiile desfășurate pe site-ul web al Muziker, a.s. , dacă nu este specificat altfel.
2. GTC stabilește condiţiile de înregistrare și participare la concurs, câștigarea și predarea premiului în 
competiţie și descrie drepturile și obligaţiile concurenţilor, precum și asigurarea protecţiei datelor cu 
caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal.
3. Câștigătorul concursului este anunţat de către compania Muziker a.s. , Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, 
Republica Slovacă, înregistrată la Judecătoria Sectorului. Judecătoria Bratislava I, secţiunea Sa, dosarul nr. 
3337 / B, IČO: 35840773, DIČ: 2021680991, ca operator al site-ului muziker.ro („Organizator”).
4. Concursul (denumit în continuare „Concurs”) este orice campanie promoţională a Organizatorului în 
care poate fi obţinut un premiu în bani sau nemonetar (denumit în continuare „Premiul”) după 
îndeplinirea condiţiilor.

II. Condiţii de participare la concursuri

1. Concursurile sunt deschise tuturor vizitatorilor muziker.ro.
2. Angajaţii Organizatorului și membrii familiei acestora, angajaţii persoanelor care au cooperat și 
membrii familiei lor, partenerii de afaceri care donează premiile la concurs, care organizează, mediază, 
sponsorizează, asigură tehnic sau conduc alte concursuri nu pot participa la concurs.
3. Poate participa la concurs orice persoană fizică care îndeplinește regulile specifice ale concursurilor 
publicate pe muziker.ro sau în orice altă formă adecvată, cu excepţia cazului în care a fost prevăzută o 
vârstă minimă de 18 ani în condiţiile specifice ale concursului, ori dacă nu a fost impusă o restricţie de 
naţionalitate în condiţiile specifice ale concursului, pentru persoanele fizice care pot participa la concurs.

III. Realizarea concursurilor și publicarea rezultatelor

1. Condiţiile specifice ale înscrierii, obiectul concursului, desfășurarea competiţiei și modul de evaluare 
a câștigătorilor sunt anunţate de către Organizator prin publicare pe site-ul muziker.ro în conformitate 
cu regulile specifice ale concursului respectiv.
(3) În cazul în care condiţia înscrierii este achiziţionarea de bunuri sau servicii în perioada stabilită pe 
durata concursului, această condiţie se consideră îndeplinită numai după ce comanda a fost expediată și 
după efectuarea plăţii. În cazul plăţilor la livrare, momentul plăţii este considerat momentul în care 
sumele sunt creditate de către firma de curierat în contul Organizatorului.

IV. Condiţii pentru câștigarea premiului

1. Câștigătorul este persoana care a îndeplinit în mod corespunzător și cu succes toate regulile specifice 
de participare ale concursului și care a fost extrasă ori a fost desemnată în conformitate cu regulile 
specifice ale concursului, sau care a fost declarată câștigătoare în conformitate cu regulamentul, și care a 
fost înscrisă cu datele necesare pentru identificarea corectă și inconfundabilă a persoanei sale, în scopul 
îndeplinirii drepturilor și obligaţiilor în aceste condiţii.
2. Cu excepţia cazului în care regulile specifice ale unui anumit concurs stabilesc altfel, este posibilă 
participarea la concurs cu toate achiziţiile făcute în perioada concursului. Cu excepţia cazului în care 
regulile specifice ale concursului nu stabilesc altfel, participanţii vor fi înregistraţi în concurs prin 
introducerea unui cod unic în comandă. Pentru a înregistra participarea la competiţie, Organizatorul va 
procesa numerele de înregistrare ale comenzilor și datele de contact, e-mail și număr de telefon, în 
sensul art. 6 alin. 1, alin. (f) „Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor)”. Datele personale ale concurenţilor vor fi procesate de către Organizator pentru a 
înregistra



participarea la concurs, pentru a evalua concurenţii în sine și pentru a contacta câștigătorul în vederea 
acordării premiului. Organizatorul va prelucra datele personale pe toată durata concursului și până la 
predarea premiului. Toate informaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile 
clienţilor în calitate de persoane vizate, sunt disponibile pe site-ul muziker.ro în secţiunea 
„Confidenţialitate”.
3. Numărul de comandă al câștigătorului concursului va fi publicat pe site-ul muziker.ro.. Ca subiecţi de 
protecţia datelor, clienţii au dreptul de a se opune în orice moment unei astfel de prelucrări.
4. Premiul este netransmisibil și aparţine exclusiv câștigătorului. Dacă câștigătorul nu poate prelua 
premiul (preluând bunurile, serviciile, participând la eveniment, solicitând o reducere sau un alt avantaj, 
etc.), atribuirea premiului expiră la termenul prevăzut, iar câștigătorul nu are dreptul la nicio 
compensaţie. Câștigătorul nu are dreptul să numească un supleant pentru el însuși. Câștigătorul va fi 
desemnat de către Organizator prin altă tragere la sorţi, sau va fi desemnat câștigător cel de-al doilea 
participant la concurs în ordinea clasificării.
5. Premiul nu va fi acordat în cazul în care câștigătorul nu respectă oricare dintre obligaţiile impuse de 
condiţiile generale și / sau speciale al unui anumit concurs sau dacă acţionează contrar bunelor moravuri 
(furnizează date false, obţine premiul prin săvârșirea unor acte frauduloase etc.) ori dacă nu revendică 
premiul în termenul convenit și nici nu a solicitat Organizatorului extinderea termenului din motive 
justificate.

V. Termeni și condiţii pentru înmânarea premiilor

1. Organizatorul va contacta Câștigătorul prin e-mail sau telefon și îi va furniza informaţiile privind 
înmânarea premiului. Dacă natura premiului impune acest lucru, câștigătorul este obligat să ofere 
asistenţă în acceptarea sau revendicarea premiului.
2. Cu excepţia cazului în care Organizatorul nu a convenit altfel cu câștigătorul, sau condiţiile și natura 
competiţiei nu implică alte condiţii pentru primirea premiului, premiul va fi livrat câștigătorului prin curier.
3. Organizatorul nu răspunde pentru defectele apărute pe timpul transportului prin curier. Orice 
reclamaţii care rezultă din daune la livrare sau în cazul nelivrării premiului, cad în sarcina câștigătorului.
4. În cazul în care premiile sunt donate la concurs de către un partener de afaceri, și pentru că vor livrate 
câștigătorilor printr-o companie de curierat, câștigătorul acceptă că datele sale personale vor fi furnizate 
partenerului de afaceri sau companiei de curierat pentru a identifica câștigătorul pentru predarea 
premiilor. Următoarele date personale vor fi furnizate: nume, prenume, adresă, ţara, numărul de telefon, 
adresa de e-mail sau altele, în funcţie de tipul sau natura premiului. Datele de identificare sunt furnizate 
partenerului de afaceri în formă electronică și companiei de curierat în formă scrisă și electronică; un 
partener de afaceri sau o companie de curierat le poate folosi numai în scopul identificării câștigătorului 
pentru predarea premiului și doar în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor. 
Muziker a.s. are contracte cu partenerii de afaceri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și are 
proceduri privind măsurile de securitate, tehnice și organizatorice adecvate.

VI. Impozitarea câștigurilor
Câștigătorul înţelege că, în funcţie de forma, valoarea și ţara de provenienţă, câștigurile pot fi supuse 
impozitării obligatorii sau decontării taxelor către o societate de sănătate sau către o altă companie 
de asigurări, în conformitate cu legislaţia aplicabilă din ţara de reședinţă.

VIII. Dispoziţii finale

1. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba, de a modifica condiţiile generale ale concursurilor 
promoţionale sau de a anula complet concursul din motive comerciale, cauze terţe sau în caz de 
forţă majoră. Organizatorul  are obligaţia să informeze clienţii în timp util cu privire la orice 
modificări ale termenilor și condiţiilor generale ale concursurilor promoţionale.
2. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul în competiţie cu un premiu de tip similar sau 
echivalent.
3. Participantul nu are dreptul la rambursarea costurilor asociate participării la competiţie.
4. Acești termeni și condiţii generale ale competiţiilor intră în vigoare la 10.1.2020.




