#ÎntreabăPreședinteleCNCAV - Termeni și condiții
Invităm urmăritorii paginii de Facebook și Instagram ROVaccinare să trimită întrebări
video președintelui Comitetului Național privind Coordonarea Activităților privind
Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), colonel dr. Valeriu Gheorghiță.
Întrebările online trebuie trimise în format video (maxim 30 de secunde). Acestea vor
fi selectate pe baza calității videoclipului și relevanței întrebării, pentru o sesiune
înregistrată de întrebări și răspunsuri cu președintele CNCAV. Participanții cu vârsta
sub 18 ani necesită autorizația scrisă a părinților și trimisă împreună cu videoclipul.
Eligibilitate
1. Participarea este deschisă numai persoanelor care întreabă în nume propriu.
Orice înregistrare trimisă de jurnaliști și reprezentanții mass-media nu va fi
luată în considerare.
2. Participanții sub 18 ani trebuie să aibă autorizația părinților.
Reguli de participare
3. Participanții trebuie să trimită videoclipuri de maximum 30 de secunde.
4. Participanții trebuie să partajeze clipul video pe Instagram prin povești, postări
și mesaje directe, prin Facebook Messenger sau prin trimiterea unui e-mail la
cnacvgov@gmail.com.
5. Participanții

trebuie

(#ÎntreabăPreședinteleCNCAV

să
sau

includă

hashtag-ul

#IntreabaPresedinteleCNCAV)

dedicat
și

să

eticheteze @ROVaccinare în aceste postări.
6. Fiecare participant poate trimite videoclipuri nelimitate.
7. Participanții cu vârsta sub 18 ani trebuie să adauge acordul părinților semnat la
fiecare înregistrare video.
8. Participanții selectați trebuie să accepte declarația de confidențialitate și să
completeze formularul de consimțământ pentru a fi eligibili.
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Condiții
9. CNCAV nu își asumă nicio responsabilitate pentru videoclipurile pierdute sau
trimise incorect, indiferent de situație.
10. CNCAV nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice pierdere, vătămare,
deteriorare sau vătămare corporală a participanților sau a terților sau a
bunurilor, cauzate sau suferite în legătură cu înregistrarea și trimiterea întrebării
video.
11. CNCAV nu poate fi tras la răspundere pentru costurile suportate de participanți
în cadrul acestui eveniment.
Criterii de selecție
12. Criteriile de selecție vor fi: respectarea Termenilor și condițiilor, calitatea
videoclipului și relevanța întrebării.
13. Selecția va fi realizată de echipa Social Media ROVaccinare în numele
CNCAV pe baza criteriilor de eligibilitate și de primire, fiind alese cele mai
semnificative 5 întrebări. Vom contacta cei 5 participanți și le vom cere să fie
de acord cu declarația de confidențialitate privind protecția datelor și cu
Termenii și condițiile.
Taxe
14. CNCAV sau orice altă instituție care operează în numele său nu va solicita în
niciun moment nicio formă de plată sau de cumpărare pentru participarea la
acest eveniment.
15. Toți participanții sunt responsabili pentru orice costuri sau cheltuieli pe care le
pot suporta ca urmare a participării prin înregistrarea și trimiterea unui
videoclip (inclusiv orice costuri pentru accesarea internetului).
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Acceptarea regulilor
16. Trimiterea unei înregistrări implică acceptarea Termenilor de utilizare
Instagram și Facebook.
17. Prin trimiterea unei înregistrări, participanții sunt de acord să fie contactați de
CNCAV prin Instagram, Facebook sau prin e-mail.
18. CNCAV își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni și
condiții în orice moment, fără notificare prealabilă și se angajează să le
actualizeze pe pagina web dedicată. Este responsabilitatea participantului să
consulte regulat Termenii și condițiile la adresa menționată mai sus pentru a fi
la curent cu orice modificări.
Descalificare
19. Înregistrările care nu respectă Termenii și condițiile enumerate mai sus pot fi
descalificate fără o notificare prealabilă.
20. Participanții care nu sunt de acord cu Termenii și condițiile sau cu prelucrarea
datelor lor personale sau retrag aprobarea Termenilor și condițiilor vor fi
automat descalificați.
Drepturi de autor
21. Participanții declară și garantează că sunt singurul autor și titular al dreptului
conținutului lui inclus în înregistrarea lor și că nu au încălcat și nu vor încălca
niciun drept de autor, drept de confidențialitate, drept de imagine sau orice alt
dreptul oricărui terț.
22. Orice dovadă a plagiatului, care include utilizarea neautorizată a limbajului și a
ideilor altui autor, precum și reprezentarea acestora ca a propriilor opinii, va
duce la descalificare.
23. Participanții confirmă, de asemenea, că întregul conținut este complet verificat,
ceea ce înseamnă că toate părțile terțe care au creat sau au participat, în orice
mod, la crearea de conținut, au consimțit anterior la utilizarea de mai sus.
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24. Pe lângă faptul că dețin drepturile de autor și drepturile conexe, participanții
declară că au respectat toate legile relevante (drepturi de autor, drepturi de
confidențialitate etc.) la producerea videoclipului și că au dobândit toate
drepturile necesare și au obținut toate permisiunile necesare. Participanții
trebuie să ia în considerare faptul că acestea pot include lucrări ale unor terți
(cum ar fi desenele arhitecturale, sculpturile, fotografiile sau mărcile
comerciale) sau drepturile de imagine (dacă o fotografie reprezintă persoane
identificabile).
25. Participanții nu trebuie să filmeze persoane private fără consimțământul lor.
Copiii au nevoie de acordul părinților pentru a fi prezentați în videoclip. Prin
trimiterea unei înregistrări, participanții transferă irevocabil în Uniunea
Europeană proprietatea mondială a înregistrării și a tuturor drepturilor de
proprietate intelectuală legate de înregistrare. CNCAV dobândește drepturile
exclusive de utilizare a înregistrării, unde „utilizare” înseamnă în special
stocarea,

arhivarea,

reproducerea,

editarea,

modificarea,

distribuirea,

efectuarea, publicarea, tipărirea, afișarea, difuzarea, punerea la dispoziție,
comunicarea către public, inclusiv pe social media, crearea de lucrări derivate,
sincronizarea, traducerea sau utilizarea în alt mod a intrării, atât în format
digital, cât și în format material.
26. Participantul trebuie, de asemenea, să renunțe la dreptul de a fi identificat ca
autor al înregistrării în scopul utilizării menționate mai sus. Prin livrarea
înregistrării, participantul garantează că, pe baza dreptului lor moral în baza
dreptului de autor, nu vor obiecta că numele lor să fie menționat sau să nu fie
menționat atunci când înregistrarea este prezentată publicului (de exemplu
atunci când este publicată pe conturile din social media).
Protejarea datelor
27. Această activitate este organizată de Grupul de Comunicare al CNCAV.
28. Toate informațiile personale colectate, dacă există, (numele, naționalitatea, data
nașterii, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, conturile de
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socializare) vor fi deținute de operatorul de date, procesatorul de date sau
reprezentanții lor de încredere și vor fi utilizate numai pentru scopul acestei
activități de comunicare. Aceste date nu vor fi partajate cu terți. Datele vor fi
păstrate până la un an de la sfârșitul perioadei de depunere și apoi vor fi șterse
automat.
29. CNCAV se angajează să protejeze datele cu caracter personal. Orice date cu
caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE)
2018/1725. Toate informațiile personale prelucrate de Grupul de Comunicare al
CNCAV sunt tratate în consecință. Participanții pot consulta declarația de
confidențialitate specifică pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea
datelor personale.
30. Dacă participanții doresc să verifice ce elemente de date cu caracter personal
sunt stocate, să le modifice, să le corecteze sau să le șteargă sau dacă au
întrebări cu privire la informațiile procesate în contextul acestei activități sau cu
privire la drepturile lor, ar trebui să contacteze echipa de asistență a
operatorului de date, la următoarea adresă: cnacvgov@gmail.com.
Contact
31. În cazul în care un participant dorește să retragă aprobarea Termenilor și
condițiilor, acesta poate contacta Grupul de Comunicare al CNCAV la
următoarea adresă: cnacvgov@gmail.com.
32. În cazul în care un participant dorește să pună întrebări înainte sau după
trimiterea videoclipului său, acesta poate contacta Grupul de Comunicare al
CNCAV la următoarea adresă: cnacvgov@gmail.com.

5|5

