
Art. 1 Organizatorul acțiunii

ASCRA cu sediul în Calle Manuel Machado,nr 7, 04740 Roquetas de Mar, Almería, 

reprezentată de domnul Ionuț Chițan, președinte, denumită în continuare ASCRA,

Art. 2 Aria de desfasurare si durata  acțiunii “Ziua Națională online”

2.1 Aria de desfașurare: în mediul online (pagină web), denumită în continuare Acțiune

Acțiunea se va desfașura în perioada 22 noiembrie 2020 – 29 noiembrie 2020.

Art. 3. Drept de participare 

3.1

 Au drept de participare la acțiunea “Ziua Națională online” toate persoanele fizice membre 

ASCRA, simpatizanți ai acesteia sau membrii diasporei având varsta de minimum 18 ani 

impliniți la data începerii acțiunii (sau minori cu acordul scris al părinților sau tutorelui legal ) și

care respecta complet și necondiționat termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial 

(denumite în continuare, individual, „Participantul” și, în mod colectiv „Participanți”).

3.2

Participarea la  acțiune implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament.

3.3

Nimeni nu este obligat să participe la această acțiune, dar, daca doreste participarea, este 

obligat sa respecte Regulamentul. 

De asemenea, orice Participant poate decide sa renunte, în orice moment, la acțiune, caz în 

care nu mai este obligat de prezentul Regulament, dar nici Organizatorul nu mai

are niciun fel de obligatie, totala sau parțială, în legătura cu acțiunea desfășurată, față de acel

participant.
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Art. 4 Scopul acțiunii

4.1

Acțiunea  are ca scop crearea unui articol pe pagina web ASCRA având ca și conținut  

informația trimisă de participanți, ca o manifestare a evenimentului  “Ziua Națională online”

Art. 5 Mecanismul acțiunii:

5.1

 Participantul la acțiune poate:

- să creeze arta grafică digitală cu tematica Ziua Națională (poze, modificare fotografie, 

animație, prezentare)

- sa realizeze o înregistrare audio sau video cu un mesaj legat de Ziua Națională

- să scrie versuri sau proză, o istorie personală sau gânduri prvind Ziua Națională

5.2

Participanții sunt rugați să trimită un conținut cât mai original, cu o amprentă personală.

Conținutul plagiat sau trimis de mai multe ori nu se publică.

5.3

ASCRA iși rezervă dreptul de a filtra, analiza și interpreta conținutul materialului primit. Nu va 

fi acceptat și nici publicat material digital ce conține nuditate, conținut explicit sau parțial 

sexual, vicii sau consum de droguri; la fel va fi eliminat orice material cu tentă sau mesaj 

politic și de orice fel de orientare.

Art. 6  Încetarea acțiunii

 Organizatorul a decis încetarea prezentei acțiuni la data de 29.11.2020 ora 23:0 PM.
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Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale 

prelucrate și drepturi.

7.1

 Demersurile făcute și menționate la Art 5, în scopul participării la această activitate 

echivalează cu cunoașterea Regulamentului și acordul expres pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal și utilizarea acestora în scopurile precizate în prezentul Regulament.

7.2

Dorim sa vă asiguram că ASCRA respectă legislația privind protecția datelor cu

caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 și 

că luăm toate măsurile pentru aplicarea practică a principiilor de legalitate, transparență,

minimizare și securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

7.3

Datele dvs. personale prelucrate în cadrul acțiunii sunt: nume, prenume, telefon, localitate și 

semnătură. Temeiul prelucrarii este identificarea fiecărui participant la acțiune și de a indeplini

un raport mutual de colaborare  dintre Participant si ASCRA, cu sediul social in Calle Manuel 

Machado,nr 7, 04740 Roquetas de Mar, Almería, reprezentată legal de Dl. Ionuț Chițan – 

Președinte, care actionează ca împuternicit al ASCRA.

7.4

ASCRA poate folosi materialul digital trimis de către participanți foto/video in care apar 

Participantii în urmatoarele scopuri: crearea unui articol pe pagina web a ASCRA

 Utilizarea postarilor foto/video in aceste scopuri se face pe maxim 3 ani. 

7.5

Operatorul datelor cu caracter personale este Asociația Socio Culturală Rumanos 

Almerienses ASCRA, cu sediul în Calle Manuel Machado,nr 7, 04740 Roquetas de Mar, 

Almería.
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7.6

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ASCRA sunt 

info@rumanosalmerienses.com. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate 

de ASCRA ca parte a acestei acțiuni vor fi transmise la această adresa de email.

7.7

ASCRA nu vă transfera datele dvs. colectate în această acțiune către nicio altă țară sau 

organizație internațională sau terțe părți.ASCRA va crea link uri și va distribui articolul creat 

pe rețele sociale.

7.8

Datele personale colectate în campanie se vor păstra 4 saptamani dupa finalizarea acțiunii

la 29.11.2020 după care vor fi distruse electronic (ștergere date). 

Dumneavoastră aveți dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal

referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea

prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor

personale în orice moment. 

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția 

datelor în cadrul ASCRA la info@rumanosalmerienses.ro.

Data: 22.11.2020
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