
  
 
 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
PROMOTIONALE „CODEQUEST” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  
1.1.  Organizatorul  campaniei  „CODEQUEST”  este  S.C  Best  Web  Image  S.R.L,  cu  sediul  in  Romania, 
Bucuresti, Sector 6, str. Fabricii nr. 8, bl. 25/4, sc. A, ap. 53, O.P 060824. 
1.2. Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti 
participantii. 
1.3.  Organizatorul  isi  rezerva  dreptul  de  a  modifica  sau  schimba  Regulamentul  Oficial  pe  parcursul 
campaniei, insa informand public aceste modificari prin reafisarea sa pe site-ul www.codequest.ro si 
la locatia de desfasurare a campaniei. 
 
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 
2.1.  Campania  “CODEQUEST”  se  desfasoara  in  data  22.10.2016 si 23.10.2016  intre  orele  09:30-22:00   
conform programului afisat la locatia de desfasurare. 
2.2. Campania este organizata si se va desfasura in spatiul Connect Hub - Bucuresti, cu adresa in Bd. 
Dacia nr 99, etaj 4, sector 6. 
2.3. Dupa data incetarii campaniei organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma 
nici  o  obligatie  in  legatura  cu  nici  o  circumstanta  care  ar  putea  eventual  conduce  participantii  la 
concluzia actualitatii ori continuarii acestei campanii. 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1. La acesata campanie pot participa toate persoanele fizice, care au implinit varsta de 18 ani, care 
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament. Nu sunt eligibile pentru a participa la campanie 
angajatii Organizatorului, precum si membrii familiilor acestora de gradul intai (copii, parinti, 
sot/sotie). 
3.2. La o zi calendaristica dupa finalul campaniei, organizatorul poate decide sa realizeze o oferta de 
angajare oricarui dintre participanti, fara a intra in conflict cu prezentul regulament.   
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 
4.1.  La  aceasta  campanie  pot  participa  preponderent  persoanele  care  au  cunostinte  in  domeniul 
automatizarilor si dezvoltarii de software sau aplicatii web. 
4.2. Mecanismul campaniei este urmatorul: 
4.2.1. Persoana participanta trebuie sa se inscrie pe site-ul www.codequest.ro in perioada desfasurarii 
campaniei; 
4.2.2. In urma inscrierii pe site-ul oficial, va fi contactat de Organizator pentru confirmarea inscrierii. 



  
 
 
 
4.2.3. Persoana participanta trebuie sa fie disponibila in ziua campaniei in intervalul orar precizat. 
4.2.4. In ziua campaniei, participantii trebuie sa vina in locatia Connect Hub – Bucuresti. 
4.2.5.  Participantii  vor  fi  impartiti  in  echipe  a  cate  3  sau  4  concurenti,  in  functie  de  preferintele 
acestora sau disponibilitate. 
4.2.5. Echipele vor trebui sa rezolve probleme de programare si sa dezvolte aplicatii conform temei 
alese de Organizator. 
4.2.6. La finalul campaniei, pentru desemnarea castigatorilor acestei campanii, se va constitui un juriu, 
dupa  cum  urmeaza:  Alexandru  David,  Alexandru  Lapusan,  Alexandru  Rada,  Diana  Stefan,  George 
Maicovschi, Virgil Dinu. 
4.2.6. Activitatea echipelor va fi evaluata de catre juriu si de toti membrii celorlalte echipe, in faza de 
prezentare a lucrarilor. 
4.2.7. Nota finala este alcatuita din: 30% votul participantilor, 70% votul juriului. 
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI „CODEQUEST” 
5.1. La finalul acestei campanii se va acorda un premiu echipei castigatoare, constand in suma de  
de euro, in lei la cursul BNR din data de 23.10.2016, care va fi impartit in mod egal membrilor echipei 
castigatoare, cash. 
5.2. Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare - primire pe care castigatorul are obligatia 
de a-l semna. 
 
SECTIUNEA 6. TAXE 
6.1.  Astfel,  premiile  acordate  in  cadrul  acestei  campanii  promotionale  sunt  neimpozabile,  dat  fiind 
faptul ca valoarea acestora este mai mica de 600 lei. 
 
SECTIUNEA 7. LITIGII  
7.1.  Eventualele  litigii  aparute  intre  Organizator  si  participantii  la  campanie  se  vor  rezolva  pe  cale 
amiabila,  sau,  in  cazul  in  care  aceasta  nu  va  fi  posibila,  litigiile  vor  fi  solutionate  de  instantele 
judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului. 
 
SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
8.1.  S.C  Best  Web  Image  S.R.L,  organizatorul  acestei  campanii,  este  operator  de  date  cu  caracter 
personal  cu  nr.  26224  /  2012  ,  inregistrat  la  Autoritatea  Nationala  de  Supraveghere  a  Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), avand dreptul sa preia si sa prelucreze date ale 
participantilor la aceasta campanie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor  cu caracter personal  si libera  circulatie  a acestor  date. 
Scopul  prelucrarii  datelor  este inscrierea  in  campanie,  atribuirea  premiilor,  precum si  utilizarea 
acestora  in  activitatile  de  marketing  si  publicitate  ale  organizatorului.  Furnizarea  datelor  solicitate 
este obligatorie pentru participarea la campanie. 
8.2.  Prin  participarea  la  aceasta  campanie  participantii  sunt  de  acord  ca  datele  lor  cu  caracter 
personal (nume, prenume, numar de telefon, e-mail, adresa sau alte date din CV) sa intre in baza de 
date a organizatorului. 



  
 
 
 
8.3. S.C Best Web Image S.R.L poate transmite aceste date tertilor parteneri contractuali, in conditii 
de  stricta  confidentialitate,  in  scopuri  de  marketing  sau  publicitate.  Refuzul  de  a  completa  datele 
obligatorii solicitate determina invalidarea participarii la campanie. 
8.4.  Conform  Legii  nr.  677/2001,  beneficiati  de  dreptul  de  acces,  de  interventie  asupra  datelor, 
dreptul  de  a  nu  fi  supus  unei  decizii  individuale.  Aveti  dreptul  sa  va  opuneti  prelucrarii  datelor 
personale  care  va  privesc  si  sa  solicitati  stergerea  datelor.  Pentru  exercitarea  acestor  drepturi,  va 
puteti  adresa  cu  o  cerere  scrisa,  datata  si  semnata  la  SC  Best  Web  Image  SRL  Romania,  Bucuresti, 
Sector  6,  str.  Fabricii  nr.  8,  bl.  25/4,  sc.  A,  ap.  53,  O.P  060824.  De  asemenea,  va  este  recunoscut 
dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate. 
 
SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI  
9.1.  Campania  va  putea  fi  intrerupta,  in  orice  moment,  prin  decizia  unilaterala  a  organizatorului  in 
cazul  schimbarii  cadrului  legislative,  astfel  incat  organizarea  si  desfasurarea  campaniei  cu  caracter 
promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect, mentionat in Anexa 1 la prezentul 
regulament, sau in caz de forta majora, dar nu inainte de a anunta participantii prin afisare pe site-ul 
www.codequest.ro. 
9.2.  Pentru  scopul  acestui  regulament,  forta  majora  inseamna  orice  eveniment  care  nu  poate  fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. In categoria acestor evenimente 
sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte 
catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a 
prezentului regulament si care poate interzice sau modifica termenii regulamentului, etc. 
9.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea organizatorilor din motive independente 
de  vointa  lor,  impiedica  sau  intarzie  total  sau  partial  executarea  regulamentului si  continuarea 
campaniei,  organizatorii  vor  fi  exonerati  de  raspunderea  privind  indeplinirea  obligatiilor  lor  pentru 
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082  si 1083 C.civ. 
Organizatorul, daca invoca forta majora, nu este obligat sa faca publica existenta acestuia. 
 
SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI 
10.1. Regulamentul campaniei „CODEQUEST” va fi disponibil pe toata durata desfasurarii campaniei, 
in  mod  gratuit  pe  site-ul  www.codequest.ro  si  in  locatia  de  desfasurare.  Participarea  la  aceasta 
campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. 
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