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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“VOUCHERUL CULTURAL” 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

1.1  Campania “VOUCHERUL CULTURAL” denumita in continuare Campania este organizata de 

ASOCIAŢIA CENTRUL CULTURAL CLUJEAN, persoană juridică română, cu sediul in România, 

Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 58, camera 2, având CIF 27626490, denumită în continuare 

“Organizatorul”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei 

(denumit in continuare ”Regulamentul”). 

 

1.2. Participanţii vor putea accesa detalii despre campanie prin intermediul site-ului: 

www.academiaschimbarii.ro/voucher-cultural  

 

1.3. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni 

şi condiţii sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, urmând ca astfel de 

modificări să intre în vigoare în momentul comunicării lor prealabile către participant prin afişare 

pe site-ul www.academiaschimbarii.ro/voucher-cultural 

 

CAPITOLUL 2. ARIA ŞI DURATA CAMPANIEI 

 

2.1. Campania se desfăşoară în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie, începând cu ora 00:00 până la 

ora 24:00, pe raza Municipiului Cluj-Napoca. 

 

2.2. Asociaţia Centrul Cultural Clujean îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral durata  

Campaniei „Voucherul Cultural”, decizia urmând a fi comunicată tuturor participanţilor, cu cel 

putin 3 zile înainte, prin afişarea pe site-ul www.academiaschimbarii.ro/voucher-cultural. 

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ŞI MECANISMUL CAMPANIEI 

 

3.1. La această Campanie pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

 au vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data de începere a campaniei;  

 au calitatea de student (în primul an de studii) al unei facultăţi de stat sau al unei facultăţi 

private din municipiul Cluj-Napoca; 

 deţin un abonament valid şi valabil pentru circulaţia cu transportul în comun pe raza 

Municipiului Cluj-Napoca; 

 

3.2. Nu pot participa la prezenta Campanie angajaţii Organizatorului, ai membrilor Asociaţiei 

Centrul Cultural Clujean, soţul/soţia si nici rudele de gradul I ale persoanelor menţionate anterior.  
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3.3. În prezenta Campanie, persoanele care îndeplinesc condiţiile cumulative de la art. 3.1 pot 

beneficia de un voucher pentru două persoane la una dintre Instituţiile Culturale care au aderat la 

proiect. După obţinerea abonamentului pentru transportul în comun, persoana doritoare va accesa 

pagina web www.academiaschimbarii.ro/voucher-cultural şi va opta până la data de 15 noiembrie 2019 

pentru instituţia la care îşi doreşte să obţină voucherul. 

 

3.4 Instituţiile participante în prezenta Campanie sunt: 

 Casa Tranzit 

 Fabrica de Pensule 

 Opera Maghiară Cluj 

 Opera Națională Română Cluj-Napoca 

 Reactor de creație și experiment 

 Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

 Teatrul Național Cluj-Napoca 

 Zug.Zone 

 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

 Muzeul Etnografic al Transilvaniei & Parcul Etnografic Romulus Vuia 

 

CAPITOLUL 4. VOUCHERUL CULTURAL 

 

4.1 Pentru fiecare Instituţie Culturală care a aderat la prezenta Campanie se va aloca un număr 

limitat de vouchere care pot fi oferite participanţilor. Astfel, participanţii la campanie vor putea 

obţine voucherul la instituţia dorită numai în limita voucherelor disponibile. 

 

4.2 Termenul limită până la care participantul poate opta pentru obţinerea unui voucher cultural la 

instituţia dorită este 15 noiembrie 2019. 

 

4.3 Voucherul astfel obţinut poate fi folosit până la data de 15 decembrie 2019 pentru a achiziţiona 

două bilete la un eveniment organizat de instituţia pentru care participantul a optat. După expirarea 

termenului de 15 decembrie 2019, voucherul obţinut îşi va pierde valabilitatea şi nu va mai putea fi 

utilizat de către participant. 

 

4.5 Numărul total de vouchere disponibile în prezenta Campanie este de 500. 

 

 

CAPITOLUL 5. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

 

5.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră. De 

asemenea, Campania încetează în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua prezenta 

Campanie din motive independente de voinţa sa. În aceste situaţii, Organizatorul nu este ţinut la 

întoarcerea/rambursarea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele 

asemenea. 
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5.2 Forţa majoră, constă în evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, care a intevenit după intrarea 

în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică Organizatorul sau pe unul dintre parteneri să 

îşi îndeplinească obligaţiile asumate. 

 

5.3. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că au fost încălcate condiţiile 

prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage sau de a anula 

voucherul obţinut în mod fraudulos de către participant. 

 

CAPITOLUL 6. LITIGII 

 

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse soluţionării de 

către instanţele judecătoreşti române competente în materie. 

 

CAPITOLUL 7. RĂSPUNDEREA/LIMITAREA RĂSPUNDERII 

 

7.1. Organizatorul Campaniei va acorda voucherele în modalitatea prezentată anterior, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

7.2. Organizatorul nu  va răspunde pentru eventualele deficienţe sau întârzieri în furnizarea 

serviciilor oferite în baza voucherului de către instituţiile partenere. Organizatorul îşi asumă 

responsabilitatea de a pune la dispoziţia participantului eligibil voucherul primit în conformitate 

cu prevederile prezentului regulament, însă în eventualitatea unor deficienţe sau întârzieri 

provenite din culpa instituţiei care oferă un serviciu pe baza voucherului, Organizatorul este 

exonerat de răspundere. 

 

CAPITOLUL 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

8.1 Temeiul legal al prelucrării 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în prezenta Campanie se realizează în conformitate cu 

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679; Legea nr. 190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE. 

 

8.2 Identitatea operatorului 

ASOCIAŢIA CENTRUL CULTURAL CLUJEAN, persoană juridică română, cu sediul in România, 

Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 58, camera 2, având CIF 27626490. 

 

8.3 Datele personale prelucrate de către operator 

Operatorul colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale participantului: 

http://www.cccluj.ro/
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 Nume şi prenume; 

 Adresă de e-mail; 

 Facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea studentul; 

 Universitatea de stat/privată din cadrul căreia face parte Facultatea; 

 Codul aferent cardului de transport în comun. 

 

8.4 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele personale prevăzute la punctul 8.3 sunt prelucrate în următoarele scopuri: 

 Organizarea şi desfăşurarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament; 

 Soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi 

acordarea voucherelor; 

 Activităţi de statistică, referitor la numărul de participanţi înscrişi, instituţia culturală pentru 

care fiecare participant a optat în vederea obţinerii voucherului; 

 Transmiterea de comunicări promoţionale, cum ar fi oferte privind alte evenimente sau 

campanii desfăşurate de către Organizator, invitaţii de a participa la alte evenimente 

culturale şi alte comunicări similare. 

 

8.5 Durata stocării datelor cu caracter personal 

Stocarea datelor este realizată strict pe perioada necesară atingerii scopurilor în care datele au fost 

colectate și în care vor fi ulterior prelucrate. Această perioadă nu va fi mai mare de 6 luni. 

 

8.6 Comunicarea datelor cu caracter personal către alți destinatari 

Datele cu caracter personal colectate în baza prezentului Regulament nu vor fi comunicate niciunei 

alte instituţii ori persoană fizică sau juridică, însă vor fi vizibile pentru dezvoltatorul platformei 

online care găzduieşte adresa web www.academiaschimbarii.ro. 

 

8.7 Drepturile participantului 

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște participantului o serie drepturi în 

legătură cu datele cu caracter personal puse la dispoziţie în prezenta Campanie, printre care se 

numără: 

 

Dreptul la informare – participantul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a 

datelor personale, privind identitatea operatorului sau cu privire la destinatarii datelor dvs.; 

Dreptul la rectificare – participantul poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa; 

Dreptul la ștergerea datelor – participantul poate obține ștergerea datelor, în cazul în care 

prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 

Dreptul la restricționarea prelucrării – participantul poate solicita restricționarea prelucrării în 

cazul în care contestată exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; 

Dreptul de opoziție – participantul se poate opune, în special, prelucrărilor de date care se 

întemeiază pe interesul legitim al Operatorului; 

Dreptul la portabilitatea datelor – participantul poate primi, în anumite condiții, datele personale 

pe care le-a furnizat Operatorului, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca 

respectivele date să fie transmise altui operator; 
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Dreptul de a depune plângere și de a se adresa instanțelor judecătorești – participantul poate 

depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau se poate adresa instanțelor 

judecătorești pentru respectarea drepturilor sale.; 

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 

consimțământul participantului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va 

avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 

valabilă; 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor 

automate – participantul poate cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare 

sau poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. 

 

8.8 Date de contact privind persoana responsabilă cu prelucrarea datelor personale 

În vederea exercitării drepturilor indicate la punctul anterior, participantul se poate adresa cu o 

cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact: 

 Persoană responsabilă: Mihaela Orosan 

 E-mail: contact@cccluj.ro 

 Adresă de corespondenţă: Str. Fluierasului nr 3, Cluj Napoca, judeţul Cluj 

 

8.9 Securitatea datelor prelucrate 

Operatorul aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si 

administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu 

caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor 

specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În 

cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Organizatorul se obligă să respecte 

legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât participantului, cât și Autorității Naționale 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea 

acesteia. 

 

CAPITOLUL 9. DISPOZIŢII FINALE 

 

9.1 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament. 

 

9.2 Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe www.academiaschimbarii/vouchercultural 
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