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Termeni și condiții – rezumat: 

FR, BE, DK, DE, NL, SE, UK, ES, RO, US (excepție Florida și NY) și IN, doar persoane cu vârsta peste 18 ani. 

29/03/2021 – 27/04/2021. Pentru a vă înscrie, încărcați pe Instagram o fotografie făcută de dumneavoastră care 

se potrivește cu tema săptămânii și include hashtag-ul #TrueColors ȘI/SAU #TrueColors[țara dumneavoastră de 

reședință], de exemplu #TrueColorsFrance (plus #TrueColoursComp doar pentru SUA sau TrueColoursUK pentru 

Regatul Unit). Principalele premii prin extragere: 6 vacanțe internaționale în Asia, Africa, Antarctica, Australia, 

Europa sau SUA. Locația este atribuită în mod aleatoriu. Premiile concursurilor săptămânale: 1 OnePlus 9 Pro și 

OnePlus Swag/săptămână. ES și RO sunt excluse de la extragerea multinațională a premiilor. SUA și IN sunt excluse 

de la concursul săptămânal. 1 singură înscriere per fotografie de persoană. Organizatorul promoției: OnePlus.  

 

Termeni și condiții complete  

1. Această promoție este deschisă rezidenților cu vârsta de 18 ani sau peste din Franța, Belgia, Danemarca, 

Germania, Olanda, Suedia, Regatul Unit, Spania, România, SUA (cu excepția rezidenților din Florida și New 

York) și India, cu excepția angajaților Organizatorului promoției, a agenților săi și a persoanelor care au o 

legătură profesională cu această Promoție.  

 

2. Această Promoție este împărțită pe două componente: extragerea multinațională a premiilor și concursurile 

săptămânale. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a vedea pentru care elemente vă puteți 

înscrie, în funcție de țara dumneavoastră de reședință:  

 

Rezidenții din: Extragerea multinațională a 

premiilor 

Concurs săptămânal 

Franța ✓  ✓  

Belgia ✓  ✓  

Danemarca ✓  ✓  

Germania ✓  ✓  

Olanda ✓  ✓  

Suedia ✓  ✓  

Regatul Unit ✓  ✓  

Spania  ✓  

România  ✓  

SUA (cu excepția Florida și New 

York) 

✓   

India ✓   

 

 

3. Nu este necesară efectuarea niciunei achiziții; totuși, pentru înscriere sunt necesare accesul stabil la internet 

și un cont de Instagram valid.  

 

4. Perioadele promoției:  

 

a. Extragerea multinațională a premiilor: Înscrieți-vă între orele 00:01 BST pe data de 29 martie 

2021 și 23:59 BST pe data de 30 aprilie 2021 inclusiv. 

 

b. Concursul săptămânal: Înscrieți-vă săptămânal între orele 00:01 BST pe data de 02 aprilie 2021 

și 23:59 BST pe data de 29 aprilie 2021 inclusiv. 
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5. Temele concursului săptămânal și perioadele promoției:  

Denumirea temei `Date 

True Attitude 02/04/2021 – 08/04/2021 

True Love 09/04/2021 – 15/04/2021 

True Freedom 16/04/2021 – 22/04/2021 

True You 23/04/2021 – 29/04/2021 

 

6. Pentru înscriere: 

a. Extragerea multinațională a premiilor: 

i. Pentru a vă înscrie la Extragerea multinațională a premiilor, autentificați-vă în contul 

pe Instagram (sau creați unul gratuit) și încărcați o fotografie făcută de 

dumneavoastră care vă arată „adevărate culori” și include hashtag-ul #TrueColors 

ȘI/SAU următorul hashtag:  

 

DK RO FR BE NL ES 

#TrueColorsDK #TrueColorsRomania #TrueColorsFrance #TrueColorsBE #TrueColorsNL #TrueColorsES 

#TrueColorDK #TrueColorRomania #TrueColorFrance #TrueColorBE #TrueColorNL #TrueColorES 

 

UK FI SE DE Global 

#TrueColours #TrueColorsFinland #TrueColorsSweden #TrueColorsGermany #TrueColor 

#TrueColoursUK #TrueColorFinland #TrueColorSweden #TrueColorGermany  

#TrueColour #TrueColorsSuomi #TrueColorsSverige #TrueColorsDeutschland  

#TrueColourUK #TrueColorSuomi #TrueColorSverige #TrueColorDeutschland  

 

 

 

Pentru rezidenții din SUA, hashtag-ul #TrueColours #Competition trebuie de 

asemenea să fie inclus în fiecare înscriere. 

 

ii. Autentificați-vă în contul de Instagram și utilizați instrumentul de scanare OnePlus True 

Color, disponibil la http://findyourtruecolours.com - o singură înscriere disponibilă pe 

această cale 

iii. Autentificați-vă în contul de Twitter (sau creați unul gratuit) și încărcați un tweet cu o 

fotografie care se potrivește cu tema săptămânii în care vă înscrieți și include hashtag-

ul #TrueColors ȘI/SAU hashtag-urile listate mai sus. 

 

iv. Autentificați-vă în contul de Facebook (sau creați unul gratuit) și postați un mesaj cu o 

fotografie care se potrivește cu tema săptămânii în care vă înscrieți și include hashtag-

ul #TrueColors ȘI/SAU hashtag-urile listate mai sus. Mesajul trebuie să fie postat pe 

una dintre următoarele pagini de Facebook:  

▪ http://facebook.com/oneplus 

▪ http://facebook.com/oneplusunitedkingdom 

▪ http://facebook.com/oneplussuomi 

▪ http://facebook.com/oneplusdanmark 

▪ http://facebook.com/oneplusfr 

▪ http://facebook.com/onepluses 

▪ http://facebook.com/oneplusnederland 

▪ http://facebook.com/oneplus-romania-110778401052678 

http://findyourtruecolours.com/
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▪ http://facebook.com/oneplussverige 

▪ http://facebook.com/oneplusdeutschland 

 

 

b. Concursurile săptămânale: 

i. Autentificați-vă în contul de Instagram (sau creați unul gratuit) și încărcați o fotografie 

făcută de dumneavoastră care se potrivește cu tema săptămânii în care vă înscrieți și 

includeți hashtag-ul #TrueColors ȘI/SAU #TrueColors[țara dumneavoastră de 

reședință]. De exemplu, #TrueColorsFrance pentru a vă înscrie în Concursul 

săptămânal din săptămâna respectivă.  

 

 

7. Toate înscrierile trebuie efectuate de pe un profil setat ca „public”. Trebuie să mențineți setarea profilului 

pe public timp de 4 săptămâni după încheierea Perioadei promoției, pentru a putea fi contactat(ă) dacă ați 

fost ales câștigător/aleasă câștigătoare. 

 

8. Nu există limită pentru numărul de înscrieri în oricare Promoție. Cu toate acestea, fiecare înscriere nouă 

trebuie să fie unică și să se potrivească cu tema săptămânii.  

 

9. Premiile:  

 

a. Extragerea multinațională a premiilor: 6 câștigători vor câștiga o vacanță internațională 

personalizată. 

i. 1 câștigător va câștiga o vacanță în Asia.  

ii. 1 câștigător va câștiga o vacanță în Europa. 

iii. 1 câștigător va câștiga o vacanță în Australia. 

iv. 1 câștigător va câștiga o vacanță în Africa. 

v. 1 câștigător va câștiga o vacanță în Antarctica. 

vi. 1 câștigător va câștiga o vacanță în SUA. 

 

Destinația câștigătorului va fi aleasă în mod aleatoriu, la fel cum se procedează în cazul câștigătorului. Premiul 

specific, sub rezerva restricțiilor de călătorie aplicabile și eligibilității pentru viză. Destinația poate face obiectul 

modificării. Premiul nu include cheltuielile legate de colectare, cheltuielile de călătorie neagreate în mod explicit 

de către Sponsor, cheltuielile suportate în legătură cu crearea materialului înscris, pierderile de venituri, 

impozitele aflate în sarcina câștigătorului sau alte cheltuieli pe care Sponsorul nu a convenit în mod explicit să le 

acopere.   

 

b. Concursul săptămânal: 1 câștigător pe săptămână va câștiga 1 cadou OnePlus 9 Pro și 1 cadou 

OnePlus Swag, inclusiv un rucsac, o sticlă de apă și o agendă. În total, vor fi 4  câștigători ai 

concursului săptămânal.  

 

10. Detalii și condiții suplimentare cu privire la înscriere și premii:   

a. Doar înscrierile care au cel puțin unul dintre hashtag-urile promoționale vor fi considerate 

valide. 

b. Puteți efectua oricâte înscrieri doriți. Totuși, fotografia din fiecare înscriere trebuie să fie unică.  

c. Trebuie să trimiteți doar fotografii realizate de dumneavoastră. 

d. Când faceți fotografia pentru înscriere, trebuie să vă asigurați că nu încălcați nicio  proprietate 

privată și că aveți permisiunea din partea persoanelor care apar în fotografie. Persoanele cu 

vârsta sub 18 ani nu au voie să apară în nicio înscriere. 
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e. Nu aveți voie să includeți conținuturi defăimătoare, răuvoitoare, indecente sau inadecvate din 

alt punct de vedere, inclusiv limbaj sau imagini cu tentă sexistă sau rasistă. 

f. Nu trebuie să tolerați sau să încurajați comportamente violente sau antisociale sau și nu 

trebuie să aduceți ofense pe motive de religie, gen, orientare sexuală, nuditate, d izabilitate sau 

vârstă. 

g. Nu trebuie să includeți niciun conținut care încalcă drepturile oricărui terț, inclusiv, dar fără a 

se limita la drepturi de proprietate, drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, sigle, drepturi 

de licențiere, drepturi de publicitate sau confidențialitate sau orice alte drepturi de proprietate 

intelectuală, cu excepția celor ale Organizatorului promoției. 

h. Organizatorul promoției va respinge înscrierile care, în opinia sa rezonabilă, au fost depuse 

anterior într-o promoție de orice fel sau care au fost expuse sau afișate public. 

i. Organizatorul promoției va respinge înscrierile care, în opinia sa rezonabilă, includ nume, 

asemănări, fotografii sau materiale similare ale vreunei persoane, fără permisiunea explicită a 

acesteia. 

j. Prin înscrierea la Promoție, participanții își dau acordul ca înscrierile lor să fie folosite de către 

Organizatorul promoției, fără altă compensație în afară de atribuirea premiului, pentru o 

perioadă de până la un an de la data înscrierii, în scopurile promoție i. Drepturile de autor vor 

rămâne la participant. Totuși, prin înscrierea la Promoție, participantul este de acord ca 

Organizatorul promoției să publice aceste înscrieri pe pagina sa de web și să le utilizeze ulterior 

pe pagina sa de web, Facebook, Twitter, Instagram sau pe alte platforme ale rețelelor de 

socializare. Participanții își exprimă totodată acordul cu privire la posibila utilizare 

promoțională în mass media alese de Organizatorul promoției, fără altă plată în afară de 

atribuirea premiului, pentru o perioadă de până la un an de la data înscrierii, dar cu acordarea 

creditului corespunzător participantului original. 

k. Prin efectuarea unei înscrieri, fiecare participant acordă Organizatorului promoției o licență 

irevocabilă, globală și liberă de redevențe pentru utilizarea drepturilor de autor și a altor 

drepturi de proprietate intelectuală aferente înscrierii lor, în toate scopurile legate de această 

Promoție, inclusiv, dar fără a se limita la afișarea pe site-ul web al Organizatorului promoției și 

pe oricare alt site web a Organizatorului promoției sau a agenților/contractanților săi care aleg 

să utilizeze înscrierea sau o parte/părți din înscriere în materiale de marketing care cu legătură 

cu această Promoție, pe o perioadă de până la un an. Fiecare participant acordă totodată 

Organizatorului promoției și agenților/contractanților acestuia dreptul de a modera, modifica 

sau elimina oricare înscriere, dacă aceasta este considerată inadecvată, total sau parțial, 

pentru a fi afișată pe site-ul web al Promoției sau în materiale care au legătură cu Promoția. 

Participanții declară și garantează că dețin toate drepturile necesare pentru acordarea licenței 

și drepturilor prevăzute în acest paragraf și că toate materialele care fac parte din înscrierea 

lor în această Promoție, precum și utilizarea respectivelor materiale de către Organizatorul 

promoției sau în numele acestuia respectă toate legile, normele și reglementările aplicabile și 

că nu încalcă sau violează în alt fel drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale 

niciunui terț. 

l. Aranjamentele pentru premiile de tip vacanță personalizată vor fi făcute prin e-mail/telefon 

între Organizatorul promoției/agenția care acordă premiul și câștigători. Agenția care acordă 

premiul/Organizatorul promoției va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi 

câștigătorului detaliile premiului cu cea mai recentă ocazie posibil. Agenția care acordă premiul 

va stabili legătura cu câștigătorul prin conversație telefonică, pentru a discuta natura călătoriei 

pe care acesta o dorește, în limitele bugetului pentru premiu. Organizatorul promoției va avea 

putere discreționară finală asupra tuturor elementelor și aspectelor organizării premiului. 

Odată confirmate, detaliile premiului, inclusiv datele, locațiile și (dacă  este cazul) activitățile 

nu mai pot fi modificate sau ajustate de câștigător. 
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11. Termeni și condiții specifice țării:  

a. SUA: 

i. În cazul în care câștigătorul este rezident al Statelor Unite, acesta va trebui să 

completeze și să returneze un Formular W-9 de la Internal Revenue Service (IRS, 

administrația fiscală americană) și să furnizeze numărul de asigurări sociale, care va fi 

folosit doar în scopul raportării câștigurilor obținute de câștigător la IRS, conform legii.  

ii. În cazul în care câștigătorul premiului principal este rezident al Statelor Unite, acesta 

va trebui să completeze, de asemenea, un Formular de descărcare a răspunder ii pe 

durata călătoriei. 

 

b. Franța: 

i. În conformitate cu legislația franceză privind colectarea și prelucrarea datelor, 

participanții au dreptul de a-și accesa, modifica și retrage datele personale. Ei au de 

asemenea dreptul de a se opune colectării datelor cu caracter personal, în anumite 

circumstanțe. Pentru a vă exercita acest drept, trebuie să scrieți Organizatorului 

promoției. Operatorul de date și destinatarul datelor este Organizatorul promoției. 

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. 

 

 

c. Toate taxele care trebuie plătite de către câștigător în vederea revendicării premiului sunt 

exclusiv în sarcina câștigătorului. Câștigătorul va fi unicul responsabil pentru raportarea 

câștigurilor și achitarea eventualelor impozite aplicabile. 

 

12. Selectarea câștigătorilor:  

a. Extragerea multinațională a premiilor: 6 câștigători vor fi selectați la întâmplare din toate 

înscrierile valide primite pe perioada Promoției multinaționale (supus procesului de 

moderare). Extragerea premiilor va fi desfășurată în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul 

perioadei Promoției. 

 

b. Concursul săptămânal: 

i. În fiecare săptămână, toate înscrierile valide din Perioada promoției săptămânale 

(supusă moderării) vor fi evaluate de către Organizatorul promoției SAU vor fi 

evaluate independent pe baza criteriilor de evaluare din Clauza 13 de mai jos. Acest 

lucru depinde de piață. 

ii. 10 înscrieri vor fi selectate de pe fiecare piață. 

iii. Toate înscrierile selectate vor fi evaluate din nou, în aceeași manieră, pentru a alege 

10 înscrieri finaliste. 

iv. Cele 10 înscrieri finaliste vor fi apoi evaluate de către un arbitru independent, calificat, 

în termen de 5 zile de la sfârșitul fiecărei Perioade de promoție săptămânale, pentru 

a alege 1 câștigător al concursului săptămânal pe săptămână.  

 

13. Criterii de evaluare:  

a. Conformitate/Respectarea temei  

b. Originalitate  

c. Nivelul de detalii 

d. Culoarea, lumina, expunerea și focalizarea  

e. Factorul „uau!” Elementul (memorabil) sau inspirația pentru alții. 
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14. Notificarea câștigătorilor: Fiecare câștigător va fi contactat prin intermediul contului de pe rețeaua de 

socializare folosit pentru înscriere, în decurs de 10 zile lucrătoare de la selectarea câștigătorilor în cauză, și 

va trebui să răspundă pentru a-și confirma eligibilitatea și a accepta Premiul, în decurs de 14 zile de la 

contactarea inițială. În cazul în care un câștigător nu răspunde la contactul inițial în termen de 14 zile, 

Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a descalifica câștigătorul respectiv. Dacă un câștigător este 

descalificat, Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a acorda premiul unei rezerve selectate în aceeași 

manieră. Câștigătorii de rezervă pot avea mai puțin timp la dispoziție pentru a răspunde. 

 

15. Acceptarea premiului: Câștigătorii vor fi notificați în termen de 28 de zile de la acceptarea premiului, pentru 

a face aranjamentele în vederea ridicării premiului. În situația puțin probabilă în care Premiul concursului 

săptămânal nu ajunge în termen de 28 zile de la acceptarea acestuia sau în care câștigătorul Marelui Premiu 

nu primește o informare suplimentară privind aranjamentele legate de premiul său, câștigătorii vor avea 

alte 28 de zile pentru a informa Organizatorul promoției prin trimiterea unui e-mail la 

jessica.petit@oneplus.com. În cazul în care câștigătorul nu informează Organizatorul promoției în termenul 

specificat, Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a nu reemite premiul sau de a limita valoarea 

acestuia, la libera sa alegere. 

 

16. Moderare: Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a respinge înscrierile care, în opinia sa rezonabilă: 

a. încalcă Termenii și condițiile; 

b. cuprind conținut ofensator, obscen, sexual, dăunător, defăimător, violent, abuziv, hărțuitor, 

amenințător, inacceptabil cu privire la rasă, religie, origine sau gen, care s-ar reflecta negativ 

asupra numelui, reputației sau fondului comercial al Organizatorului promoției sau asupra 

oricărui partener de marcă sau care sunt nepotrivite pentru publicare din alt punct de vedere; 

c. conțin sau fac referire la o marcă terță sau la numele, logourile și/sau mărcile comerciale ale 

terților; 

d. promovează o agendă politică. 

 

17. În cazul în care nu se primește nicio obiecție, dacă sunteți câștigător/câștigătoare, numele dumneavoastră 

de familie și țara de reședință vor fi puse de către Organizatorul promoției la dispoziția la o lună de la 

închiderea Promoției, pentru o perioadă de 8 săptămâni. Puteți obiecta împotriva publicării numelui 

dumneavoastră de familie sau a țării de reședință sau puteți solicita reducerea cantității de informații 

publicate prin trimiterea unui e-mail către jessica.petit@oneplus.com. Fără a aduce atingere celor de mai 

sus, Organizatorul promoției va furniza aceste informații Autorității pentru Standarde de Publicitate, în baza 

unei solicitări rezonabile. 

 

18. La solicitarea Organizatorului promoției, câștigători vor trebui să completeze și să returneze o Declarație de 

eligibilitate pe proprie răspundere, o Declarație de descărcare a răspunderii și, cu excepția situațiilor 

interzise de legislația aplicabilă, Formulare de descărcare a răspunderii pentru scopuri publicitare (denumite 

colectiv „Formulare de descărcare a răspunderii”) în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care 

respectivele Formulare de descărcare a răspunderii au fost trimise câștigătorului, în conformitate cu 

instrucțiunile Organizatorului promoției. 

 

19. Este responsabilitatea participantului să ofere date corecte și actualizate atunci când se înscrie în Promoție 

și/sau confirmă acceptarea premiului, în vederea procesării premiului. Organizatorul promoției nu răspunde 

pentru câștigătorii care nu oferă informații precise, acest lucru afectând acceptarea premiului sau livrarea 

acestuia. 

 

20. Premiile nu sunt transferabile sau șanjabile și nu pot fi rambursate în valoarea lor monetară sau în vreo altă 

formă de compensare. Dacă, din orice motiv, orice element al Premiului nu mai este disponibil, 
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Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a-l înlocui cu un alt premiu, cu o valoare egală sau mai mare, 

exclusiv la discreția sa. 

 

21. Dacă nu este posibilă desfășurarea vreunui aspect al acestei Promoții conform planului, din motive care 

includ, dar nu se limitează la o modificare neautorizată, o intervenție neautorizată, fraudă, defecțiuni 

tehnice sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de către Organizatorul promoției și care corup sau 

afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a 

Promoției, Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care afectează 

procesul de înscriere sau nu respectă acești Termeni și condiții și de a anula, să modifica sau suspenda 

Promoția sau de a invalida eventualele înscrieri afectate. 

 

22. Nicio răspundere nu poate fi asumată în cazul înscrierilor care sunt pierdute, întârziate, corupte, deteriorate, 

direcționate greșit sau incomplete sau care nu pot fi livrate din considerente tehnice, de livrare sau de altă 

natură. Dovada trimiterii nu este acceptată ca dovadă a primirii. Organizatorul promoției nu garantează 

accesul continuu sau sigur la Instagram. 

 

23. Această Promoție nu este în niciun fel sponsorizată, avizată sau administrată de Instagram sau asociată cu 

Instagram. Luați la cunoștință faptul că oferiți informații Organizatorului promoției și nu rețelei Instagram și 

că Instagram nu-și asumă răspunderea pentru niciun element al acestei Promoții. 

 

24. Organizatorul promoției poate solicita câștigătorilor să participe la publicitatea rezultată în urma Promoției. 

Câștigătorii nu au obligația de a participa și pot respinge această solicitare. Participarea este la latitudinea 

câștigătorului și nu este o condiție pentru acceptarea premiului. 

 

25. Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea participanților. Organizatorul promoției 

poate solicita informațiile pe care le consideră în mod rezonabil necesare în acest scop și un premiu poate fi 

refuzat în cazul în care Organizatorul promoției nu este satisfăcut de verificare.  

 

26. La decizia Organizatorului promoției, câștigătorii și/sau orice oaspete pot avea obligația de a se supune unei 

verificări confidențiale a antecedentelor sau de a oferi informații adecvate pentru a răspunde la întrebările 

pentru confirmarea eligibilității și asigurarea faptului că orice utilizare a respectivei persoane în anunțurile 

sau publicitatea aferente Promoției nu va atrage proasta reputație, disprețul opiniei publice, scandalul sau 

ridiculizarea publice asupra Organizatorului promoției sau nu se va reflecta nefavorabil asupra Promoției, așa 

cum Organizatorul promoției va stabili la discreția sa exclusivă. Aceasta va include toate ordinele de 

interdicție relevante sau incidentele cu privire la Câștigător și/sau la orice oaspete și orice locație, impuse de 

guvern, de poliție sau de agențiile sau organizațiile de ordine relevante. O parte a acestui proces poate 

include, de asemenea, întrebări în timpul procesului de revendicare a premiului și analiza informațiilor cu 

caracter personal provenite din date disponibile în domeniul public.  

 

27. Organizatorul promoției, împreună cu eventualele agenții și companii asociate nu vor fi răspunzători pentru 

nicio pierdere (inclusiv, dar fără a se limita la, pierdere indirectă, specială sau pe cale de consecință ori 

pierderi de profituri), cheltuială sau daună care a fost suferită sau suportată (indiferent dacă decurge sau nu 

din neglijența vreunei persoane) în legătură cu această Promoție sau cu acceptarea ori utilizarea unui 

Premiu, cu excepția oricărei răspunderi care nu poate fi exclusă prin lege.  Nimic nu poate absolvi 

Organizatorul promoției de răspunderea pentru deces sau vătămare personală rezultate din neglijența 

acestuia. 

 

28. În cazul în care câștigătorul marelui premiu este rezident al SUA, în situația oricărei dispute: Prin participarea 

la Promoție, participanții sunt de acord că: (a) toate disputele, reclamațiile și acționările în instanță rezultate 
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din sau care au legătură cu Promoția sau cu premiul atribuit vor fi soluționate individual, fără recurgerea la 

nicio formă de acțiune de grup; (b) toate revendicările, sentințele și sentințele arbitrale se vor limita la 

costurile efective suportate din buzunar, inclusiv costurile asociate participării la Promoție, dar nu onorariile 

avocaților; și (c) în niciun caz participanții nu vor putea obține o sentință arbitrală și participanții renunță prin 

prezenta la toate drepturile de a solicita daune punitive, accesorii sau pe cale de consecință și la toate 

drepturile de a beneficia de multiplicarea sau majorarea daunelor-interese și de alte daune-interese, în afara 

cheltuielilor efective suportate din buzunar.  

 

29. Înscrierea trebuie efectuată direct de către persoana care se înscrie la Promoție. Înscrierile multiple din 

partea unor companii, grupuri de consumatori sau terți nu vor fi acceptate. Înscrierile incomplete sau ilizibile 

și înscrierile transmise prin macrocomenzi sau alte mijloace automatizate, precum și cele care nu îndeplinesc 

în totalitate cerințele acestor Termeni și condiții vor fi descalificate și nu vor fi luate în considerare.  Dacă 

este evident că participantul utilizează unul sau mai multe computere pentru a încălca această condiție, de 

exemplu prin folosirea unui script, a „forței brute”, mascându-și identitatea prin manipularea adreselor IP, 

folosind identități diferite de identitatea sa proprie sau orice alte metode automatizate pentru a crește 

numărul de intrări ale participantului respectiv în Promoție într-un mod care contravine regulilor Promoției, 

înscrierile Participantului respectiv vor fi descalificate și orice premiu acordat va fi anulat. Participanții nu au 

voie să se înscrie folosind servicii de e-mail anonime, cum ar fi, dar fără a se limita la GuerillaMail, Dispostable 

sau Mailinator. 

 

30. Organizatorul promoției nu răspunde pentru nicio nerespectarea obligațiilor sale sau pentru nicio întârziere 

în îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform acestor Termeni și condiții, dacă are loc un act, o omisiune, 

un eveniment sau o circumstanță care este cauzat(ă) de (dar care nu se limitează la) crize medicale globale 

sau regionale, condiții meteorologice, incendiu, inundație, grevă, uragan, conflict industrial, război, 

activitate teroristă, ostilități, criză politică, revolte, mișcări civile, epidemie, pandemie, foamete, molimă sau 

alte calamități naturale și evenimente de forță majoră sau orice alte circumstanțe în afara controlului 

rezonabil al Organizatorului promoției. 

 

31. Organizatorul promoției poate refuza acordarea unui Premiu în caz de fraudă, rea credință, încălcare sau 

necalificare pentru drepturile respective din partea oricărui participant, în baza acestor Termeni și condiții, 

sau poate solicita recuperarea valorii acestuia, dacă premiile au fost atribuite. 

 

32. Toate datele cu caracter personal furnizate în scopul desfășurării acestei Promoții vor fi utilizate exclusiv în 

scopul desfășurării acestei Promoții de către Organizatorul promoției și/sau orice agent desemnat de acesta 

pentru a ajuta la desfășurarea Promoției în numele Organizatorului promoției și nu vor fi dezvăluite niciunei 

părți terțe în niciun alt scop, cu excepția cazului în care s-a obținut consimțământul dumneavoastră explicit. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi gestionate în conformitate cu politica de confidențialitate 

a Organizatorului promoției, care este disponibilă la: https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy. Vă dați 

acordul ca Organizatorul promoției și agenții acestui să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră cu 

caracter personal, incluzând, fără limitare, numele și numele de utilizator Instagram, în scopul administrării 

concursului și acordării premiului. 

 

33. Dacă anumite dispoziții ale acestor Termeni și condiții sunt considerate a fi neîntemeiate, ilegale sau 

inaplicabile, acest lucru nu va afecta sau nu va avea impact asupra continuării cu efecte depline a tuturor 

celorlalte dispoziții. 

 

34. Prin înscrierea la această Promoție, se va considera că ați acceptat obligația de a respecta acești Termeni și 

condiții. 

 

https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy
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35. În cazul producerii unei discrepanțe între prezenții Termeni și condiții și detaliile oricărui material 

promoțional, detaliile prezenților Termeni și condiții vor prevala.  

 

36. Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legislația din Anglia și se vor supune jurisdicției exclusive a 

tribunalelor din Anglia și Țara Galilor. 

 

37. Veți respecta în permanență toate legile, codurile și reglementările aplicabile. 

 

Organizatorul promoției: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Business Address: 18/F, Block C, Tairan 

Building, No. 8 Tairan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 518000  
© Copyright PromoVeritas Ltd 2021. Toate drepturile rezervate.  

1. Acest document a fost creat pentru o promoție specifică.  Dacă este utilizat pentru o altă promoție, poate da naștere unor termeni neadecvați scopului. 

2. Copierea neautorizată a acestui document, parțial sau în întregime, reprezintă o încălcare a dreptului de autor. 

3. Modificările efectuate asupra acestor Termeni și condiții nu vor avea valabilitate juridică decât dacă sunt acceptate în scris de către PromoVeritas.  Este responsabilitatea Clientului să 

informeze PromoVeritas cu privire la astfel de modificări, deoarece acest lucru poate afecta legalitatea, funcționarea și furnizarea Promoției. 

 


