
REGULAMENT CONCURS PE INSTAGRAM „IheartDeco” 

Art. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Asociatia Igloo Habitat si Arhitectura, cu sediul social iin Sos. Stefan cel Mare nr. 8, etaj 1, 
ap. 1, sector 5, Bucuresti, CIF 24087072, contul IBAN RO78BPOS74906784786RON01, 
deschis la Bancpost – Suc. Cosbuc, reprezentat prin Ciocazanu Adrian, Vicepreședinte, 
organizeaza concursul „IheartDeco” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) cu respectarea 
prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). 

Art. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei in perioada 14-28.04.2021, prin 
intermediul paginilor de Instagram Bucharest: Modernism Art Deco, Romania: 
Modernism Art Deco și igloo.media, care apartin organizatorului concursului, Asociatia 
Igloo Habitat si Arhitectura, pagini accesibile la adresa: 
https://www.instagram.com/artdecobucharest/, https://www.instagram.com/artdecoromania/, 
respectiv https://www.instagram.com/igloo.media/  

Art. 3 REGULAMENTUL CONCURSULUI 

3.1 Regulamentul oficial al concursului („Regulamentul”) este disponibil oricarui solicitant / 
participant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin 
accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/artdecobucharest/ și a site-ului 
igloo.ro. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea 
Regulamentului si acceptarea acestuia de catre participanti, care se obliga sa respecte si sa se 
conformeze tuturor termenilor, conditilor si prevederilor prezentului Regulament. Concursul 
poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, prin intermediul unor materiale publicitare 
si/sau cu rol informativ. 

3.2 Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt 
obligatorii pentru toti participantii la concurs. 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta 
publicului acest fapt. 

Art. 4 PARTICIPANTI SI PREMII 

4.1. Concursul este deschis contributorilor interesati / pasionati (public larg fara specializare, 
studenti arte, fotografie, film, ITA, arhitectura etc.). 

4.2. Juriul va desemna dupa incheierea concursului 3 fotografii castigatoare. 

4.3. Se vor acorda 3 premii, constand in:  

· 1 x album București – Oraş Art Deco / Bucharest – Art Deco City 
 
· 2 x ghid vizual Detalii Art Deco – Bucureşti / Art Deco Details – Bucharest. A Visual Guide 



 

Art. 5 MODALITATEA DE PARTICIPARE 

5.1. Participantul trebuie sa aiba un cont public valid pe platforma Instagram. 

5.2. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, intre 14 aprilie 2021 și 28 aprilie 
2021. 

5.3. Fiecare participant trebuie sa posteze pe pagina personala de Instagram (si, optional, in 
Story) o fotografie cu un edificiu public / un imobil rezidential din Bucuresti sau alt oras din 
Romania reprezentativ pentru stilul arhitectural modernist Art Deco, realizată în perioada 
concursului, 14-28 aprilie. 

5.4. Fiecare poza publicata de participant trebuie sa contina in mod obligatoriu hashtag-ul 
#IheartDeco si tag (pe poza) catre conturile de Instagram @igloo.media, @artdecobucharest 
și @artdecoromania 

5.5. Fiecare poza publicata trebuie sa afiseze locatia.  

5.5. Un participant poate inscrie in Concurs cel mult 3 poze, dar nu poate castiga decat un 
singur premiu. 

5.6. Organizatorul isi rezerva dreptul ca dupa incheierea concursului sa publice pe 
platformele social media mentionate si o alta selectie de fotografii inscrise in concurs decat 
cele castigatoare, daca acestea intrunesc criterii estetice pe care juriul le gaseste ca fiind 
relevante. 

Art. 6 EVALUAREA FOTOGRAFIILOR 

Castigatorii vor fi desemnati de un juriu format din directorul creativ al proiectului 
Bucharest: Modernism Art Deco – designerul Dragoș Dogaru și din membri ai redacției igloo 
pe baza unor criterii ce vor avea in vedere compozitia si estetica, atmosfera si relevanta 
pentru tematica concursului.  

Art. 7 DREPTURI DE AUTOR 

7.1. Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a decide sa publice pe urmatoarele 
platforme Facebook: https://www.facebook.com/artdecobucharest/ & 
https://www.facebook.com/Igloomedia si Instagram: 
https://www.instagram.com/artdecobucharest/, https://www.instagram.com/igloo.media/, sau 
pe site-ul www.artdecobucharest.ro oricare fotografie inscrisa la acest Concurs fara a plati 
autorului vreo remuneratie, cu precizarea ca este vorba despre o fotografie inscrisa in 
Concurs.  

7.2. Autorii fotografiilor isi dau acordul ca Organizatorul concursului sa decida publicarea 
fotografiilor trimise in Concurs pe platformele mentionate la punctul anterior prin simplul act 
al participarii la Concurs. 

Art. 8. ACORDAREA PREMIILOR 



8.1. Castigatorii premiilor vor fi anuntati pe paginile de Instagram si Facebook la inceputul 
lunii mai: 

https://www.facebook.com/artdecobucharest/ 

https://www.instagram.com/artdecobucharest/ 

https://www.facebook.com/Igloomedia 

https://www.instagram.com/igloo.media/ 

https://www.instagram.com/artdecoromania/  

8.2. Organizatorul Asociatia Igloo Habitat si Arhitectura va contacta printr-un mesaj privat pe 
Instagram castigatorii.  

8.3. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa se prezinte la redactia Igloo 
(strada Ion Brezoianu, nr. 4) cu un act de identitate sau sa ofere informatiile complete pentru 
ca premiile sa li se trimita prin curier. 

8.4. Inmanarea premiilor este conditionata de incheierea procesului verbal de predare-primire 
a acestora. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre 
castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. 

8.5. In cazul in care, in termen de 60 de zile de la publicare, castigatorii nu revendica premiul 
si nu semneaza procesul verbal cu organizatorul, acestia vor pierde premiul, premiile astfel 
neacordate se anuleaza. 

ART. 9 PROTECTTIA DATELOR PERSONALE 

9.1. Participantii la concurs pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale sa intre in baza de 
date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia. 

9.2. Organizatorii se obliga ca datele personale transmise de participanti sa nu fie difuzate 
catre terti sau in strainatate, cu exceptia persoanelor implicate in organizarea concursului sau 
a operatorului de marketing direct al Organizatorului. 

9.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, numar 
de telefon, email. 

9.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele participantilor castigatori si 
premi- ile castigate, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

9.5. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresată Organizatorului, 
stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal si protectia vietii pri- vate in sectorul comunicatiilor electronice. 



9.6. De asemenea, organizatorul informeaza participantii ca beneficiaza de drepturile 
prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, 
dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie etc. pe care le pot exercita printr-o 
cerere scrisa adresata catre Asociatia Igloo Habitat si Arhitectura. 

9.7. In contextul celor mai sus mentionate, drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii 
datelor cu caracter personal sunt: 

9.7.1 DREPTUL DE ACCES LA DATE 

9.7.1.1. Orice persoană vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit 
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt 
prelucrate de acesta. 

9.7.1.2. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care 
privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreună cu confirmarea, cel putin următoarele: 

a. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si 
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele; 

b. comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a 
oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor; informatii asupra principiilor de 
functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care 
vizeaza persoana respectiva; 

c. informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de 
opozitie, pre- cum si conditiile in care pot fi exercitate; 

d. Informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu 
caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se 
adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului. 

9.7.1.3. Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere in- 
tocmita in forma scrisa, datata si semnat. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca 
infor- matiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de postă electronica, 
sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai 
personal. 

9.7.1.4. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la 
data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor 
de mai sus. 

9.7.2. DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR 

9.7.2.1. Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod 
gratuit: 

1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare 
nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; 



2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma 
prezentei legi; 

3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate 
con- form lit. a. sau b., daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu 
presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

9.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va inainta operatorului o cerere 
intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca 
informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau 
printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 

9.7.2.3. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor 
precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu 
caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, 
cu respectarea even- tualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o 
anumita adresă fizica sau virtuala (electronica). 

9.7.3. DREPTUL DE OPOZITIE 

9.7.3.1. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici 
o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele 
opera- torului sau al unui tert, sau sa fie dezvăluite unor terti intr-un asemenea scop. 

9.7.3.2. In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta 
operatorului o cerere întocmita in formă scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate 
arata dacă doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi si de 
postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va 
face numai personal. 

9.7.3.3. Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca 
este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la 
persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei 
optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau 
virtuala (electronica). 

9.7.4. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE 

9.7.4.1. Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine: 

1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, 
adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin 
mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum 
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 

2. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod 
semnificativ; 

3. daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste 
condit - ile prevazute la lit. a). 

9.7.4.2. Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei 
decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii: 



1. decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca 
cererea de incheiere sau de executare a contractului introdusa de persoana vizata sa fi 
fost satisfăcuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine 
punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim; 

2. decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apărarea 
interesului legitim al persoanei vizate. 

9.7.5. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI 

9.7.5.1. Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de 
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror 
drepturi garantate de legea care le-au fost încalcate. 

9.7.5.2. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter 
per- sonal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. 

9.7.5.3. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. 
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru. 

9.7.6.DREPTULDEAINAINTAPLANGERECATREAUTORITATEADESUPRAVEGHER
E, in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii. 

9.7.6.1. Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plangerea catre autoritatea de 
supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi 
parti, a fost introdusa anterior. 

9.8. De asemenea castigatorii au optiunea de a-si exprima printr-un acord scris 
consimtamantul expres si neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – sa fie/sa nu fie 
facuta publica si sa fie/sa nu fie folosita de organizator in diverse materiale tiparite, audio, 
video pentru promovarea cam- paniei. 

9.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispozitiile Legii 
677/2001 înregistrată sub numarul 6363 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

9.10. Prin participarea in Concurs, participantii accepta prevederile prezentului Regulament. 

Art. 10. INCETAREA CONCURSULUI 

10.1. Prezentul concurs poate inceta in urmatoarele cazuri: 

a. in cazul aparitiei unor situatii de forta majora – cutremur, inundatie, calamitati naturale, 
miscari sociale sau situatii asimilate fortei majore -- interdictii legale etc. – notificata in 
termen de 48 de ore de la data aparitiei si atestata cu documente corespunzatoare in termen de 
15 zile, partea aflata in culpa este exonerata de raspundere; 

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-
ului www.artdecobucharest.ro, cu 7 zile inainte de incetare; 



c. in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului 
cu car- acter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect; 

Art.11. LITIGII 

11.1. Eventualele reclamații legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa 
organizatoru- lui: Str. Ion Brezoianu nr. 4, etaj 1, ap. 1, sector 5, Bucuresti, telefon 
021.313.41.18, pana la sfarsitul concursului. Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in 
considerare. 

11.2. Eventualele litigii aparute intre organizatori si participantii la prezentul concurs se vor 
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. 

Art.12. ALTE PREVEDERI 

12.1. Participarea la Concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. 
12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act aditional scris si va fi 
anuntata pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/artdecobucharest/.  

Asociatia Igloo Habitat și Arhitectura 

Vicepresedinte, Adrian Ciocazanu 

  


