REGULAMENTUL CONCURSULUI VIDEOGRAFIC
“ÎMPĂRTĂȘEȘTE VIZIUNEA TA VISMA!”
Organizat in perioada 15.03.2019 - 30.04.2019
ART.1 ORGANIZATORUL
Visma Software România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
J32/405/08.09.1999, cod unic RO12131298 prin intermediul Asociației BIT, cod unic
RO39154340, organizează un concurs de short-video de maxim 2.5 minute cu tema
“Împărtășește viziunea ta Visma”.
ART. 2 OBIECTIVE
Concursul urmărește:

● să stimuleze implicarea activă a studenților în activitatea firmei Visma Software
● să confrunte studenții cu provocările actuale legate de alegerea companiei potrivite
în care să își desfășoare activitatea după terminarea studiilor

● să premieze cel mai bun video
ART. 3 MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ȘI TRIMITEREA MATERIALELOR
Concursul este destinat exclusiv studenților din anul I-IV de la Universitatea “Lucian Blaga”
din Sibiu. Participanții se pot înscrie individual sau pot forma o echipă.
Înscrierea în concurs este gratuită și se face prin completarea formularului de înscriere,
disponibil pe site-ul Asociației BIT: https://asociatiabit.ro/event/concurs-videograficîmpărtășește-viziunea-ta-visma/ sau prin scanarea QR Code-ului de pe posterul de
promovare al Concursului din cadrul Facultății ULBS.
După completarea formularului de înscriere, participantul va primi o confirmare pe adresa de
email menționată în formular.
În momentul înscrierii, participantului i se va atribui și un angajat din cadrul firmei, care îl va
însoți în zilele de weekend sau după program într-un tur al clădirii. Din motive de securitate,
nu se va putea filma în interiorul clădirii în timpul programului de muncă (L-V, 9:00 - 17:00).
După confirmarea înscrierii în concurs și atribuirea unui însoțitor din interiorul firmei,
participanții au timp până pe 30.04.2019 să trimită pe adresa de email
concursvisma@gmail.com următoarelor documente:
-

Acordul de Transfer al drepturilor de autor*;
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-

Acord de utilizare a imaginilor unor persoane* (dacă este cazul);

-

Versiunea finală a video-ului, cu o durată de maximum 2.5 minute în format mp4,

.mov, .avi sau .wmv; Video-ul poate fi, de asemenea trimis prin serviciul de transfer
www.wetransfer.com sau alte servicii asemănătoare.
*Acordurile pot fi descarcate de pe site-ul https://asociatiabit.ro/event/concurs-videograficimpartaseste-viziunea-ta-visma/

ART. 4 JURIUL ȘI EVALUARE
Concursul va avea 1 câștigător și 1 rezervă, iar desemnarea acestora se va face prin
jurizare pe baza sistemului de notare de la 1 la 10 (notă 10 fiind cea mai mare), în funcție de
aprecierea juriului in data de 06.05.2019
Comisia de jurizare va fi formată din doi reprezentanți ai companiei Visma Software
Romania si doi reprezentati ai Asociatiei BIT.
Criteriile de evaluare sunt următoarele:

● Coerența între video și tema concursului
● Claritate în comunicarea mesajului
● Impactul mesajului (capacitatea de a emoționa și a îndemna la acțiune)
● Ineditul situației descrise
● Abordarea inovativă
● Creativitate
● Amuzament

ART. 5 PREMIUL
Realizatorul/realizatorii video-ului care va fi
declarat câștigător va fi premiat cu:
-

o camera GoPro HERO7, White Edition

în valoare de 1200 lei (TVA inclus);

Premiul se va înmâna personal câștigătorului de către Vicepreședintele Asociației BIT la
sediul Visma Software SRL din Strada Ștrandului 2B pe baza unui proces verbal de
predare-primire în data de 08.05.2019.
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Video-ul câștigător va fi promovat pe site-ul visma.ro, asociatiabit.ro și pe paginile de social
media a Visma Software Romania si Asociatia BIT.
La decizia comisiei de jurizare, pot fi acordate diplome pentru restul participanților.
La finalul concursului vom organiza o seară de short-video la sediul firmei, în care vom
prezența toate video-urile înscrise în concurs. La acest eveniment vor fi invitați toți
participanții și angajații companiei. Detaliile legate de eveniment vor fi transmise pe email
după finalizarea concursului și premierea câștigătorului.
ART. 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII
În cazul în care unul sau mai mulți Participanți suferă vreun prejudiciu provocat de culpă
ușoară a Organizatorilor (ex: pierderea sau dezvăluirea accidentală a unor date – inclusiv
personale, trimiterea greșită sau nepostarea unor video-uri, înlăturarea din concurs a unor
video-uri ca urmare a unor suspiciuni de fraudă sau încălcare de drepturi care în final se
dovedesc nefondate, confundarea accidentală a persoanelor participante, etc.), răspunderea
Organizatorului nu va fi angajată pentru repararea prejudiciului, acesta fiind exonerat de
răspundere conform art.1355 alin.2, C.civ.
Organizatorul Concursului nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele transmise de
participant si care nu ajung în posesia Organizatorului in termenele menționate în prezentul
Regulament, dar fără a se limita la, comunicarea eronată de către participant a datelor,
transmiterea documentelor de validare către alte adrese de e-mail decât cele comunicate de
către Organizator, sau pentru transmiterea de informații incomplete, ilizibile, etc.
Organizatorul Concursului nu este responsabil pentru plata cheltuielilor ce pot rezulta din
acordarea premiilor, ca de exemplu: transportul pentru preluarea premiului de la sediul
firmei, etc.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defecțiuni tehnice
independente de voința sa, cauzate de conexiunea la internet a participantului sau de
semnalul și calitatea rețelei de telefonie, fixă sau mobilă.
Premiul nu poate fi preschimbat în bani.

ART. 7 LITIGII
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Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţi, pe de altă parte, se
vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este
legea română.

ART. 8 TAXE ȘI IMPOZITE
Asociatia BIT se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiul
acordat câștigătorului în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.
Orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu premiul câștigat, cad în sarcina
exclusivă a câștigătorului.
ART. 9 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Visma Software Romania, în calitate de Operator, prelucrează datele personale ale
participanților și câștigătorului premiului, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul
prelucrării datelor cu caracter personal - Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, în
următoarele condiții:
Identitatea operatorului de date
S.C VISMA SOFTWARE S.R.L, cu sediul în stradă Ștrandului, nr. 2B, Sibiu, România,
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşți cu numărul J32/405/1999, CUI RO 12131298;
Scopul prelucrării și temeiul juridic
Datele personale din cadrul concursului sunt prelucrate de Operator în următorul scop:
(i) organizarea concursului și acordarea premiului, în baza consimtamântului persoanelor
vizate, conform GDPR, art 6.1.a.
Datele prelucrate
Pentru organizarea concursului și acordarea premiilor, se prelucrează următoarele categorii
de date personale:
- numele și prenumele participanților
- numele și prenumele persoanei a cărei imagine este utilizată în cadrul video-ului
- vârstă persoanei a cărei imagine este utilizată în cadrul video-ului (unde este cazul)
- adresa de e-mail a participanților
- numărul de telefon al participanților
- CNP (doar în cazul câștigătorului/câștigătorilor)
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Perioada prelucrării
Datele cu privire la câștigători, colectate în virtutea prezentului concurs sunt stocate de către
Operator pe o perioada ce nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luânduse că reper termenul general de maxim de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil) iar în cazul datelor
necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la dată încheierii exercițiului financiar.
Modul de prelucrare
Datele sunt colectate prin e-mail. Datele câștigătorilor sunt utilizate pentru acordarea
premiului de catre Asociatia BIT.
Confidențialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate de către Visma Software S.R.L.
Numele și prenumele câștigătorului/câștigătorilor vor fi afișate pe Facebook și pe pagină
Visma România.
Drepturile tale
În perioada în care deținem și prelucrăm datele tale, ai dreptul de a ne solicită în orice
moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării.
Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrării și dreptul de a solicită portarea datelor
către alt Operator. Poți oricând să retragi consimțământul de prelucrare. Trebuie să mai șții
că pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, poți depune o
plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (www.dataprotection.ro)
Modalități de exercitare a drepturilor
În cazul în care doreșți să îți exerciți oricare dintre drepturile tale sau dacă ai alte întrebări cu
privire la politicile noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere
scrisă, semnată și datată, pe adresa ioana.stoica@visma.com, sau pe adresa poștală
VISMA SOFTWARE SIBIU, Strada Ștrandului, nr. 2B, Sibiu.

5

