CAMPANIA
„Impreuna, SE POATE!”
Campanie naţională de donare a echipamentelor IT reconditionate

REGULAMENT

Art. 1 Organizatorii, scopul și obiectul Programului
ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in, strada Turturelelor, nr. 48, Bucuresti si sediul de corespondenta in Bucuresti,
Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, ROMANIA, C.I.F. RO18870966, avand contul IBAN nr . RO19 INGB 0001 0081
9889 8910, deschis la ING BANK, reprezentata prin Valentin Negoita, in calitate de Presedinte.
APDETIC (ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIA
INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR), cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Turturelelor, nr. 48, parter, camera
P9, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 4, Bucureşti sub nr. 457/2003, având
Cod de Identificare Fiscală 15798238, reprezentată prin Valentin Negoiță, Președinte.
ASOCIATIA INFOCONS - Organizație pentru Protecția Consumatorilor reprezentata prin domnul Sorin Mierlea,
Presedinte,
ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI CONTINENTAL reprezentata de domnul Aurel Codrut Mihalca,
Presedinte,
Denumiti în continuare Organizatori,
Desfășoară programul “Impreuna, SE POATE!” (denumit în cele ce urmează ”Programul” sau ”Campania”,
conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanţii.
Programul urmărește colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de tipul:
laptopuri, notebook-uri, monitoare si unitati centrale (vezi Anexa 1) cu scopul de a fi reconditionate si ulterior
donate catre scoli/centre de plasament/centre sociale/ONG-uri care nu beneficiaza de acest tip de
echipamente.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba prezentul Regulament, precum şi
dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, automată şi neechivocă de către
participanţi a prezentului Regulament.
Se includ la participarea in cadrul campaniei “Impreuna, SE POATE!” doar entitatile publice sau private.
Se exclud de la participarea in cadrul campaniei “Impreuna, SE POATE!” urmatoarele tipuri de entitati:
operatori autorizati de colectare deseuri, operatori autorizati de salubritate.
Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de
a anunţa participanţii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Art. 2 Aria de desfăşurare şi durata Campaniei
Aria de desfăşurare a Campaniei este exclusiv pe teritoriul Romaniei si este exclusiv dedicata entitatile publice
sau private care au sediul sau unul sau mai multe puncte de prezenta pe teritoriul Romaniei.
Programul se va desfăşura în perioada 5 iunie – 16 noiembrie 2018, cu structura următoare:
5 iunie 2018 - lansarea campaniei
5 iunie – 1 octombrie 2018 - inscriere participanti. Inscrierea se face online pe website-ul www.ecotic.ro prin
completarea acestui formular .
10 iunie – 26 octombrie 2018 – colectare DEEE de la participanti prin operatorii care colaboreaza cu Asociatia
ECOTIC.
12 iunie – 2 noiembrie 2018 – reconditionarea echipamentelor IT predate de catre participanti.
2 - 16 noiembrie 2018 – donarea echipamentelor reconditionate catre scoli/centre de plasament/centre
sociale/ONG.
Art. 3. Dreptul de participare
Acest Program se adresează entitatilor publice sau private care doresc să predea deșeuri de echipamente
electrice de pe teritoriul Romaniei.
De asemenea, la acestă Campanie poate participa orice entitate publică sau privată, care deține echipamentele
mentionate in Anexa 1 și care solicită în cadrul perioadei de desfășurare, conform programului menționat la
art. 2, să fie ridicate respectivele echipamente conform prezentului regulament.
Entitatile care vor preda echipamente conform prezentului regulament vor fi reprezentate (i) printr-o persoană
din conducerea acestora sau (ii) printr-o persoană delegată de către conducere, special pentru înscrierea şi/sau
participarea la această campanie. Indiferent de varianta aleasă de către organizaţia participantă,
reprezentantul acesteia va fi denumit în continuare coordonator. Coordonatorul va servi drept unic punct de
contact între organizatorii Campaniei şi organizaţia participantă.
Art 4. Mecanismul de desfăşurare a Campaniei “Impreuna, SE POATE!”
Pentru a participa la campania “Impreuna, SE POATE!” participanţii parcurg următoarele etape detaliate mai
jos:
4.1. Lansarea campaniei
Toate entitatile înscrise în Campanie, conform procedurii de inscriere detaliata la punctul 4.2 din prezentul
regulament, vor fi informate despre detaliile de participare in Campanie. (Exemple de modalitate de informare:
e-mail, telefonic, accesarea site-ului www.ecotic.ro de către persoanele interesate).
Toate informațiile referitoare la Program se vor posta pe site-ul www.ecotic.ro .
4.2. Entitati publice sau private solicită ridicarea DEEE colectate
Entitatile completeaza formularul de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la acest link.:
https://www.ecotic.ro/impreuna-se-poate/
Ulterior completarii acestui formular acestia vor fi contactati in maxim 48 de ore (telefonic/e-mail) pentru a
stabili data preluarii deseurilor de echipamente. Entitatile participante sunt singurele responsabile cu privire la
modul in care au ajuns in proprietatea DEEE-urilor si cu privire la calificarea lor ca deseuri, potrivit legii.
Entitatile participante sunt singurele responsabile cu privire la stergerea / distrugerea datelor de pe suporturile
de memorie existente in DEEE apartinand categoriei echipamentelor informatice si de telecomunicatii.
Odata predate catre operatorul desemnat de ECOTIC, deseurile nu mai sunt proprietatea participantului
predator.
4.3 Predare echipamente IT reconditionate catre scoli/centre de plasament/centre sociale/ONG-

In functie de numarul de echipamente predate si reconditionate Organizatorii le vor preda catre scoli/centre
de plasament/centre sociale/ONG-care necesita aceste echipari. Organizatorii campaniei vor propune
organizatiile ctare care se vor dona echipamentele. Lista acestora va fi facuta publica pe website-ul
www.ecotic.ro.
Organizatorii nu pot sa isi asume si nu isi asuma obligatia ca toate deseurile de echipamente primite pot fi
reconditionate si donate, acest fapt depinzand de starea tehnica in care se afla.
Pentru deseurile ce nu pot fi reconditionate se vor aplica operatiunile legale de tratare, reciclare, valorificare
etc., după caz, cu respectarea legii, acestea fiind considerate ca DEEE gestionate de Asociatia ECOTIC.
Art.5 Litigii
Orice potențiale litigii apărute între organizatori și participanții la Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă.
În caz contrar, vor fi competente instanțele din București.
Art.6 Disponibilitatea regulamentului Campaniei
Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata Campaniei pe site-ul
www.ecotic.ro
Art. 7 Prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1 Completarea, semnarea si transmiterea formularului de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la
https://www.ecotic.ro/impreuna-se-poate/, echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea Regulamentului. De
asemenea vom avea nevoie de acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale
reprezentantilor entitatilor si utilizarea acestora in scopurile precizate in prezentul Regulament pentru a putea
sa va inscrieti in campanie, acord care se solicita prin confirmarea acceptului de prelucrare a datelor cu caracter
personal din cadrul formularului online.
7.2 Va informam ca doar unul dintre Organizatori, si anume Asociatia ECOTIC, are acces la datele cu caracter
personal, ceilalti trei neavând calitatea de operator independent sau asociat de date. Dorim sa va
asiguram ca Organizatorul Asociatia ECOTIC respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter
personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, si ca luam toate masurile pentru
aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs.
cu caracter personal.
7.3. Datele personale ale reprezentantilor entitatilor participante prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume,
prenume si telefon. Ele se prelucrează în formă electronică.
7.4. ECOTIC poate folosi poze in care apar persoanele de contact ale scolilor/ centrelor de plasament/ ONGurilor – in urmatoarele scopuri: ca dovada ca s-au predat echipamentele reconditionate, pentru promovarea
rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de
prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.), iar entitatile se obliga sa obtina acordul de
utilizare a acestor imagini. Utilizarea fotografiilor in aceste scopuri se
face pe maxim 2 ani, in baza formularului de consimtamant (Anexa 2 la prezentul Regulament).
7.5. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt: luiza.dinca@ecotic.ro.
Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi
transmise la aceasta adresa de email.
Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu completarea borderoului
de predare-primire, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul
Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară.
7.6.
În afara ECOTIC, alt destinatar al datelor beneficiarilor (scoli/centre de plasament/centre sociale/ONG)
colectate în campanie este Ateliere fara Frontiere, fiind entitatea care va reconditiona si ulterior preda direct
sau prin curier echipamentele alocate. In momentul deciziei de predare echipamente reconditionate se vor
semna acorduri tripartite (ECOTIC, Ateliere fara Frontiere si entitatea beneficiara) prin care beneficiarul isi da
consimțământul de prelucrare a datelor. Ateliere fara Frontiere este împuternicita de ECOTIC pentru
prelucrarea datelor dvs. personale în această Campanie și ne-am asigurat prin protocol cu acesta de

respectarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale.
De asemenea, informatiile transmise de catre companiile participante in campanie in formularul de inscriere
disponibil aici, vor fi prelucrate de ECOTIC si de operatorul de colectare alocat de ECOTIC in vederea preluarii
echipamentelor donate. Totodata, datele companiilor participante vor fi prelucrate prin intermediul proceselor
verbale de predare-primire semnate intre reprezentantul companiei si reprezetantul operatorului de colectare
in vederea colectarii echipamentelor
7.7.
ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație
internațională.
7.8.
Datele personale colectate ale companiilor care doneaza echipamente în campanie se vor păstra 2
saptamani dupa finalizarea Campaniei la 26 octombrie 2018, dupa care vor fi distruse (stergere date). Fac
exceptie datele persoanelor de contact ale scolii/centrelor de plasament/centrelor sociale/ONG-care necesita
aceste echipari, care vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea campaniei, în scopul demonstrării derulării
sale și a donarii acestora, cu privire la care Operatorul are un interes legitim. Pentru
acestea, coordonatorul beneficiarului isi va da consimtamantul prin intermediul Anexei 2 la prezentul
regulament.
7.9. In cazul persoanelor minore, in vederea utilizarii imaginii acestora cu scopul de a face dovada predarii
echipamentelor se va utiliza Anexa 2 la prezentul regulament pentru obtinerea consimtamantului parintelui
sau a tutorelui legal.
7.10. Participantii in campanie au dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal
referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau
dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de
a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un
astfel de caz nu veți mai putea participa la Campanie, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să
vă contactăm dupa caz pentru donarea de echipamente sau receptia de echipamente reconditionate. .
Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul
ECOTIC la luiza.dinca@ecotic.ro.
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv
profilare.

Art. 8 Forta majora
8.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente
de vointa lor si a caror aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate
prin Regulamentul.
8.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorii invoca forta majora sunt
obligati sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la
aparitia cazului de forta majora, cel putin prin publicare pe site-ul www.ecotic.ro.

Art.10 Diverse
Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord cu toate prevederile prezentului Regulament.
În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri sau cu privire la orice aspect referitor la derularea
Campaniei, decizia Organizatorilor este definitivă si nejustificabila fata de participant.
Organizatorii sunt indreptaţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile acestei Campanii.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord să se conformeze și să respecte toate
prevederile prezentului Regulament.
Participarea in campania “Impreuna, SE POATE!” implică cunoașterea și acceptarea integrală și neechivoca a
prezentului Regulament.

Anexa 1
In cadrul acestei campanii se vor putea primi spre reconditionare si donare urmatoarele echipamente:
1. Monitoare LCD
2. Laptopuri/Notebook-uri
3. Unitati centrale
Specificatiile minime pentru unitatile centrale si laptop-urile donate sunt urmatoarele:
-

Procesor minim Dual Core la 1.8 GHz
Memorie Ram: 2 Gb
HDD: minim 80 Gb

Pentru toate cele 3 tipuri de echipamente sunt necesare cablurile de alimentare aferente.

Anexa 2
Declarație de consimțământ pentru utilizarea de date personale si imagini

Sunt de acord cu utilizarea de către Asociatia ECOTIC, în calitate de Operator, a datelor mele personale (nume,
prenume; telefon; semnătură ca expresie a consimțământului) pentru derularea Campaniei naţionale de
donare a echipamentelor IT reconditionate, în perioada 5 iunie – 16 noiembrie 2018, prin contactarea mea
pentru predarea echipamentului/echipamentelor reconditionate, precum și în alte modalități de prelucrare
strict necesare pentru derularea și dovedirea Campaniei.
Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor, care mă includ, ca dovada ca s-a inmanat echipamentul
reconditionat, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC,
pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)
Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în Regulamentul oficial
al campaniei „Campanie naţională de donare a echipamentelor IT reconditionate, 5 iunie – 16 noiembrie 2018.
Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe https://www.ecotic.ro/category/proiecte/ .
Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin trimiterea
unui email către luiza.dinca@ecotic.ro. Dacă retragerea consimțământului se produce înainte de selectarea
câștigătorilor, înțeleg că este posibil ca acest lucru să împiedice entitatea pe care o reprezint să
participe și/sau să câștige în Campanie, dacă nu asigură o persoană de înlocuire.
Dacă retragerea consimțământului se produce după selectarea câștigătorilor, înțeleg că este posibil ca datele
mele să continue a fi prelucrate de ECOTIC chiar dacă mi-am retras consimțământul, dacă ECOTIC are o obligație
legală sau interes legitim de păstrare a datelor mele dacă entitatea pe care o reprezint a câștigat și a primit un
premiu, pentru a putea demonstra acest lucru.
Retragerea consimțământului cu privire la utilizarea imaginii va avea efectele prevăzute de lege.
Datele mele, ca persoana de contact ale scolii/centrului de plasament/centrului social/ONG-ului care necesita
aceste echipari și care beneficiază de echipamente vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea campaniei,
în scopul demonstrării derulării
sale și a donarii acestora, cu privire la care Operatorul are un interes legitim.

Data
Nume Prenume
Semnatura

Anexa 3

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de imagini a minorilor

Subsemnatul,
.....................................................................,
părinte/
tutore
legal
al
...................................................................., elev în cadrul Școlii nr. ................................................, sunt de
acord cu utilizarea de către ECOTIC, în calitate de operator de date cu caracter personal, a imaginii
..................................................................... pentru derularea Campaniei naţionale de donare a echipamentelor
IT reconditionate, în perioada 5 iunie – 16 noiembrie 2018.
Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor ca dovada ca s-a inmanat echipamentul reconditionat,
pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi
incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)
Am citit și am înțeles condițiile în care este prelucrată imaginea, în Regulamentul oficial al campaniei „Campanie
naţională de donare a echipamentelor IT reconditionate, 5 iunie – 16 noiembrie 2018. Am fost informat că
aceste informații se găsesc și pe https://www.ecotic.ro/category/proiecte/ .
Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea imaginii în modalitatea descrisă prin prezentul
formular prin trimiterea
unui email către luiza.dinca@ecotic.ro.
Imaginea minorului, ca reprezentant/beneficiar din scoala/centrul de plasament/centrul social/ONG-ul care
necesita aceste echipari și care beneficiază de echipamente vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea
campaniei, în scopul demonstrării derulării sale și a donarii acestora, cu privire la care Operatorul are un interes
legitim.

Data
Nume Prenume
Semnatura

