SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1.Concursul de fotografie “Banii în viața cotidiană” este organizat de Banca Națională a
României, cu sediul central în București, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031,
denumită în continuare Organizator. Concursul se va derula conform prevederilor
prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.2.Acest concurs se încadrează în demersurile BNR de a familiariza publicul cu funcțiile
băncii centrale, invitând participanții să-și prezinte, prin intermediul fotografiei, viziunea
proprie privind relația indivizilor cu banii și rolul acestora în societate.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfășura pe teritoriul României, în perioada 28 mai (10:00) – 14 iunie
2021 (00:00), pe rețeaua socială online Instagram, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament.
SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
3.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu,
rasă, sex sau religie, rezidente în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii
concursului.
3.2. Nu pot participa la concurs următoarele categorii de persoane:
(i) angajați ai Organizatorului;
(ii) participanți care, prin fotografiile transmise, încalcă sau lezează bunele moravuri și/sau
imaginea Organizatorului;
(iii) participanți care nu respectă secțiunea 4.1.
3.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită, expresă
și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.4. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile
impuse de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care
o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Prin înscrierea la acest concurs, toți participanții sunt de acord să se conformeze acestui
Regulament.
4.1. Condiții privind înscrierea în concurs
Pentru înscrierea validă în vederea participării la concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă
a următoarelor condiții:
-

participanții trebuie să aibă dreptul de participare la concurs conform prevederilor
Secțiunii 3;

-

participanții trebuie să transmită fotografii originale, care să le aparțină în mod exclusiv;

-

participanții trebuie să aibă un cont activ pe rețeaua socială Instagram;

-

participanții trebuie să se informeze cu privire la oricare dintre termenii și condițiile
privind desfășurarea Concursului, conform prezentului Regulament;

-

fotografia pe care participanții o vor înscrie în concurs trebuie să se încadreze în tema
“Banii în viața cotidiană” și să fie transmisă Organizatorului prin intermediul platformei
Instagram, având la dispoziție următoarele modalități: fie prin intermediul unei postări
publice, cu etichetă pe imagine către @bancanationala_romania, fie prin mesaj privat
către Organizator;

-

înscrierea se va face exclusiv în perioada menționată în cadrul Secțiunii 2, punctul 2.1;

-

un participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram.

4.2. Tehnica și echipamentele fotografice folosite rămân la alegerea participantului, ținându-se
cont însă de faptul că imaginile trebuie să fie pretabile și pentru print (rezoluție de cel puțin
300 dpi, la minimum 3000 pixeli latura mare, cu latura mică proporțională), în vederea
organizării, de către Muzeul BNR, a unei expoziții care să prezinte fotografiile câștigătoare,
precum și alte lucrări selectate (cu acordul fotografilor implicați).

4.3. Prin înscrierea în cadrul concursului, participanții își exprimă acordul cu privire la
publicarea

fotografiilor

transmise

de

către

ei

pe

contul

de

Instagram

@bancanationala_romania.
4.4. Fotografiile trebuie să respecte următoarele cerințe pentru a fi acceptate în concurs:
-

să fie transmise exclusiv în format digital;

-

să respecte tematica așa cum este ea descrisă în secțiunea 5 a prezentului regulament;

-

să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale niciunei terțe
persoane, firme sau entități și să nu încalce în niciun alt mod legislația și reglementările
aplicabile;

-

să nu prezinte conținut licențios, antisocial, imoral și/sau defăimător pentru persoane
de o anumită rasă, etnie, religie, orientare sexuală etc.;

-

să nu dezvăluie informații personale sau elemente de identificare specifice utilizării
cardului bancar ca modalitate de plată (de exemplu: cont bancar, IBAN, număr card,
cod de securitate, semnătura sau numele titularului etc.);

-

să nu fi fost premiate la alte concursuri de fotografie;

-

să fie însoțite de un formular-standard, pus la dispoziție de către organizatori, care să
permită identificarea autorului și a datelor privind fotografia transmisă (de exemplu:
titlul fotografiei, data la a fost realizată, locul + file info), cedarea drepturilor de utilizare
către BNR;

-

să nu conțină texte, logo-uri sau orice alte materiale care implică drepturi de autor ce
nu aparțin participantului.

4.5. Toate fotografiile înscrise în cadrul concursului și care respectă condițiile de mai sus vor
intra în etapa de jurizare pentru câștigarea premiilor menționate în Secțiunea 6 a acestui
regulament.
SECȚIUNEA 5. TEMATICA CONCURSULUI
5.1. Participanții pot înscrie în concurs orice fotografie care surprinde diverse modalități de
utilizare a banilor în viața de zi cu zi, indiferent de forma acestora (monedă, bancnotă, sumă
disponibilă pe card, tranzacție online prin intermediul computerului sau smartphone-ului,
monedă digitală, aplicații bancare etc.), având în același timp libertatea de a le evidenția

semnificația și la nivel simbolic (de exemplu, prin exemplificarea vizuală a unor expresii care
conțin termenul de „bani”).
5.2. Concursul se va desfășura pe trei categorii:
- Categoria I – „Fotografie creativă (artistică)”;
- Categoria a II-a – „Fotografie editorială (tip instantaneu social)”;
- Categoria a III-a – Premiul de popularitate – ales prin votul publicului (fotografia cu cele mai
multe aprecieri). Menționăm că în cadrul acestei categorii se pot înscrie doar participanții care
au conturile de Instagram setate pentru public și aleg să-și distribuie fotografia prin intermediul
unei postări în fluxul propriu, cu etichetă la @bancanationala_romania.
Fotografiile deja premiate la categoria I, respectiv categoria a II-a nu mai sunt premiate la
această categorie.
SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1. În cadrul concursului, vor fi acordate, prin jurizare, următoarele premii:
Nr.

Descriere premiu

Cantitate

Valoare unitară lei, TVA INCLUS

crt.
1

Premiu categoria „Fotografie creativă 1

513,65 lei

(artistică)” – monedă jubiliară din
argint 200 de ani de la nașterea lui
Carol Popp de Szathmari
2

Premiu categoria „Fotografie editorială 1
(tip instantaneu social)” – monedă
jubiliară din argint 200 de ani de la
nașterea lui Carol Popp de Szathmari

513,65 lei

3

Premiu de popularitate (ales prin votul 1

513,65 lei

publicului, în funcție de numărul de
aprecieri) – monedă jubiliară din argint
200 de ani de la nașterea lui Carol
Popp de Szathmari

6.2. Premiile nu pot fi înlocuite cu valoarea lor în bani.
SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Premiile din cadrul concursului se vor acorda prin jurizare, în maxim 15 zile lucrătoare de
la data încheierii concursului.
7.2. Din toate înscrierile ce îndeplinesc condițiile formulate în cadrul secțiunii 4, un juriu
(format din fotografi sau specialiști în Arte Vizuale atât din cadrul Băncii Naționale a
României, cât și din afara acesteia) va desemna doi câștigători, câte unul pentru fiecare
categorie („Fotografie creativă (artistică)”, respectiv „Fotografie editorială – tip instantaneu
social”).
7.3. Criteriile de jurizare vor fi următoarele:
-

valoarea artistică a fotografiei (compoziție, cromatică, încadrare, poveste, concept,
creativitate);

-

încadrarea în tema concursului.

7.4. Juriul va stabili un clasament cu 6 finaliști (câte un câștigător și două rezerve pentru fiecare
categorie). În cazul în care unul dintre câștigători refuză premiul sau nu îndeplinește condițiile
de validare, se va ține cont de această ordine a clasamentului până la acordarea tuturor
premiilor.
7.5. În cazul fotografiei desemnate câștigătoare prin votul publicului, se va lua în considerare
numărul de aprecieri pe care aceasta le va cumula până la finalul perioadei de jurizare.
7.6. Organizatorul va asigura transmiterea premiilor la adresele indicate de câștigători, pe
cheltuiala sa, pe tot teritoriul României.
7.7. Cei trei câștigători vor ceda Organizatorului drepturile pentru utilizarea imaginilor în
cadrul unei expoziții realizate de către Muzeul BNR și în activități promoționale viitoare, care

vor consta în publicarea acestora pe website-ul și rețelele sociale online ale Organizatorului.
De asemenea, drepturile de autor vor fi cedate către Organizator pe o perioadă de 2 ani de la
semnarea acordului de cesiune a acestora.
SECȚIUNEA 8. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR. INTRAREA ÎN
POSESIE A PREMIILOR
8.1. În urma desemnării câștigătorilor, Organizatorul le va transmite acestora un mesaj privat
prin intermediul rețelei sociale Instagram, în cadrul căruia li se va solicita acordarea
consimțământului pentru prelucrarea datelor personale.
8.2. Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor trimite ca răspuns la mesajul transmis de
Organizator datele personale (nume, prenume, adresă de e-mail). În cazul în care câștigătorii
nu oferă aceste date în termen de cel mult 5 zile de la data contactării sau refuză din motive
personale să intre în posesia premiilor, se consideră că nu sunt interesați de validarea lor drept
câștigători și, ca atare, nu li se va mai acorda premiul respectiv.
8.3. Procesul de validare va continua prin transmiterea de către câștigători, în termen de trei
zile lucrătoare, la o adresă de e-mail indicată de Organizator, următoarele informații:
- adresa la care doresc să li se livreze premiul;
- o copie a cărții de identitate;
- un acord de cedare a drepturilor de autor (modelul este prezentat în Anexa prezentului
regulament) completat și semnat.
8.4. Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către participant a uneia sau a
mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva
îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul regulament, prima rezervă în ordinea
desemnării acestora.
8.5. În cazul în care nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și rămâne în
proprietatea Organizatorului.
8.6. Anunțarea publică a câștigătorilor validați se va realiza prin publicarea numelor acestora
și a ID-ului de Instagram pe pagina @bancanationala_romania, într-o postare dedicată acestui
concurs.
SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE
9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat
pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art.

110 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
SECȚUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII
10.1. Organizatorul nu este responsabil pentru uzul publicării fotografiilor transmise,
participantul fiind singurul care va răspunde exclusiv și pe cheltuială proprie pentru
soluționarea litigiilor cu terții referitoare la imaginile înscrise în concurs.
SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
11.1. Banca Națională a României prelucrează datele cu caracter personal în scopul –
organizării și desfășurării concursului; înscrierii în concurs; desemnării și validării
câștigătorilor; transmiterii premiilor; îndeplinirii obligațiilor din domeniul fiscal și contabil.
Banca Națională a României prelucrează datele cu caracter personal, atât în scopul indicat mai
sus, cât și într-unul sau mai multe scopuri secundare (ex.: pentru arhivare, pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, pentru realizarea activității de audit etc.), acestea
fiind întotdeauna compatibile cu scopul principal în care datele au fost colectate/obținute.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri secundare se realizează cu respectarea
legislației aplicabile.
11.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs este
consimțământul persoanelor fizice desemnate câștigătoare, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit căruia
,,persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Consimțământul va fi obținut conform
prevederilor art. 8.1. din prezentul Regulament.
11.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și sursa din care provin acestea:
- nume și prenume;
- adresă de e-mail;
- adresă de livrare;
- număr de telefon;
- semnătura;
- copia actului de identitate.
Toate aceste date vor fi transmise de către câștigători, în urma acordării consimțământului
pentru prelucrarea lor de către Banca Națională a României, cu excepția ID-ului de Instagram
care va fi colectat de BNR ca urmare a înscrierii în concurs/remiterii fotografiilor. Prin

înscrierea la acest concurs, participanții își vor acorda implicit consimțământul pentru
prelucrarea ID-ului de Instagram.
11.4. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor sunt stocate pentru o perioadă de 2 ani de la
data colectării acestora (15 iunie 2021 – 14 iunie 2023).
11.5. Banca Națională a României prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul:
- desemnării și validării câștigătorilor – corelarea contului de Instagram cu persoana fizică
desemnată câștigătoare;
- verificării concordanței dintre informațiile transmise în acordul de cedare a drepturilor
de autor și cele din cartea de identitate;
- transmiterii premiilor către câștigători.
11.6. Nu transferăm datele participanților către state din afara Uniunii Europene, cu excepția
situațiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al
scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.
11.7. Accesul la datele cu caracter personal ale participanților este realizat de către personalul
Băncii Naționale a României dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate
persoanelor din afara Băncii Naționale a României atunci când acest lucru este necesar, în
cazurile prevăzute de lege.
11.8. În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților,
Banca Națională a României utilizează măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui
nivel de protecție și de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.
11.9. În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, persoanele
ale căror date sunt prelucrate au următoarele drepturi:
Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)
Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din RGPD)
Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 din RGPD)
Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD)
Dreptul de opoziție (art. 21 din RGPD)
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din
RGPD)
Dreptul de retragere a consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD)
Participanții la concurs își pot retrage consimțământul în orice moment, printr-un mesaj privat
transmis pe Instagram sau la una dintre următoarele adrese de e-mail: webmaster@bnro.ro

și/sau datepersonale@bnro.ro
În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal au fost încălcate, aveți:
- Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal;
- Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.
11.10. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le
deținem, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor din BNR.
Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.
11.11. Responsabilul cu protecția datelor din BNR poate fi contactat la următoarea adresă de
e-mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență Banca Națională a
României, strada Lipscani, nr. 25, sector 3, București, cod poștal 030031.
SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI
12.1. Prezenta Campanie va înceta la termenul prevăzut în regulament.
12.2. În cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă
desfășurarea Campaniei sau dacă Organizatorul decide unilateral acest fapt, acesta va comunica
public încetarea Campaniei.
SECȚIUNEA 13. DISPOZIȚII FINALE
13.1. Eventualele sesizări legate de desfășurarea Campaniei pot fi transmise organizatorului pe
adresa webmaster@bnro.ro.
13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza/modifica prezentul Regulament, urmând
ca eventualele modificări să intre în vigoare de la momentul publicării pe site-ul www.bnr.ro.

