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PREMIUL OCTAVIAN RADU TOPAI 2017 
CONCURS NAȚIONAL DE FOTOGRAFIE DE ARHITECTURĂ 

11 septembrie – 30 noiembrie 2017 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

Concursul național de fotografie de arhitectură Premiul Octavian Radu Topai 2017, 

ediția a treia, este un organizat de Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială 

Timiș și cofinanțat de Fundația Alber. 

 

Prin participarea la concurs se consideră acceptul concurenților față de prezenții 

Termeni și Condiții.  

Vă rugăm să îi citiți cu atenție. 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI CONCURSULUI 

• Înscrierea la concurs a fotografiilor se va face exclusiv prin intermediul 

formularului de înscriere de pe website-ul concursului 

(premiuloctaviantopai.ro), ce va fi pus la dispoziția concurenților începând cu 

data de 18 septembrie 2017; 

• Înscrierile la concurs vor începe Luni 18 septembrie 2017, ora 10:00 și se 

vor închide Miercuri 18 octombrie 2017, ora 22:00; 

• După data de 18 octombrie 2017, ora 22:00 nu va mai fi posibilă accesarea 

formularului de înscriere; 

• Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu defecţiunile 

de reţea, hardware sau software de orice fel, care pot conduce la pierderea 

înscrierilor în timpul transmiterii acestora sau pot împiedica sau întârzia 

trimiterea înscrierii concurenților; 

• La momentul înscrierii, concurenții sunt rugați să furnizeze date de contact 

corecte și actuale. Câștigătorii concursului vor fi anunțați prin adresa de e-

mail furnizată în momentul înscrierii în concurs. Organizatorul concursului nu 

este responsabil pentru cazul în care unul dintre concurenți a furnizat date 

de contact incorecte sau incomplete; 

• Organizatorul poate șterge sau refuza să afișeze pe website-ul concursului 

fotografii considerate în mod rezonabil ca fiind ofensatoare, inadecvate, 

obscene, vulgare, pornografice, care transmit ură, amenințare, care se 

dovedesc a fi rasiste, sexiste, discriminatorii, ilegale național sau internțional 

sau că încalcă Termenii și condițiile prezente sau Regulamentul concursului. 

Organizatorul va avea decizia finală în ceea ce privește caracterul adecvat 

sau inadecvat al fotografiilor înscrise și eligibilitatea acestora pentru 

înscrierea în concurs; 

http://oartimis.ro/
http://oartimis.ro/
http://www.alberholding.ro/foundation/
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• Organizatorul își rezervă dreptul de a anula sau modifica concursul, 

Regulamentul ori Termenii și Condițiile, în orice moment și fără o notificare 

prealabilă. Orice modificări vor fi incluse în Regulament ori în cadrul acestor 

Termeni și Condiții; 

• Toți concurenții trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani la momentul înscrieri 

în concurs. 

• Utilizatorii website-ului concursului nu dețin niciun drept de proprietate 

intelectuală asupra conținutului pe care îl accesează, astfel nu au dreptul să 

utilizeze conținutul din cadrul  website-ului, cu excepția cazului în care obțin 

permisiunea din partea proprietarului conținutului sau dacă acest lucru este 

permis prin lege. Website-ul afișiază conținut care aparține unor terți, 

responsabilitatea pentru acest conținut revenind exclusiv entității care îl pune 

la dispoziție. 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin înscrierea la concurs, concurenții sunt de acord ca Organizatorul să poată 

culege, salva, prelucra și utiliza datele cu caracter personal ale acestora exclusiv în 

scopul concursului. Organizatorul va folosi datele personale pentru a transmite 

participanților informații relevante în desfășurarea concursului și pentru a anunța 

posibilele modificări aduse la Regulamentul concursului sau Termenii și Condițiile 

acestuia. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, 

precum și conform deciziei 200/2015 a Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Organizatorul are obligația de a administra 

în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care 

participantul le va furniza - nume, număr de telefon, adresă de e-mail, vârstă, studii, 

ocupație, localitate de reședință; - informații care monitorizează traficul de pe 

website-ul. Aceste informații vor fi procesate prin Google Analytics (sau alt serviciu 

de profil) cu scopul de a face sondaje și cercetări și de a afla nivelul de interes al 

utilizatorilor față de subiectul website-ului. Este posibil ca Organizatorul să facă 

publice informații care nu vor identifica personal participanții și să permită accesul 

partenerilor (editori, sponsori, finanțatori și website-urile conectate) la acestea. De 

exemplu, organizatorul îi poate transmite unui sponsor câte persoane au văzut 

reclamele sale sau poate oferi partenerilor informații demografice, prin care 

concurenții nu vor putea fi identificați personal. 
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DREPTURI DE AUTOR  

 

• În conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, fotografiile înscrise în 

concurs rămân proprietatea intelectuala a autorilor;  

• Fotografiile înscrise în concurs trebuie să fie realizate conform prevederilor 

legale. Astfel, concurenții sunt rugați să înscrie în concurs doar fotografii ale 

căror unic autor sunt, acestea fiind lucrările originale ale acestora. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în 

mod abuziv de către concurenţi. Fotografiile înscrise de concurenți nu 

încalcă și nu vor încălca niciun drept de autor sau alte drepturi ale terților, 

legi sau reglementări. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru 

înscrierea în concurs a unor fotografii a căror autori nu sunt concurenții care 

le-au înscris. Concurenții, în a căror fotografii apar persoane, trebuie să aibă 

permisiunea acestora ori să își asume acest fapt. Organizatorul nu poate fi 

tras la răspundere de terți cu privire la eventualele reclamații din partea 

persoanelor care apar în fotografiile înscrise de concurenți în concurs. 

Concurenții, prin înscrierea unei fotografii care nu respectă cele prevăzute 

de Regulament ori de prezenții Termeni și Condiții, sunt de acord să rezolve 

în afara concursului orice pretenție apărută din partea unui terț formulată cu 

privire la folosirea fotografiei; 

• Prin înscrierea fotografiilor în concurs, concurenții sunt de acord cu utilizarea 

fotografiilor de către Organizator în scopul promovării concursului, cu 

menționarea numelor autorilor acestora. Fotografiile înscrise în concurs vor 

putea fi incluse în materiale publicitare, mărite, publicate sau afișate pe orice 

tip de suport. De asemenea acestea vor putea fi folosite în cadrul 

comunicatelor de presă, care vor putea fi distribuite către presa națională și 

de specialitate, prin care se oferă informații cu privire la concurs sau este 

promovat concursul. 

 

CONTACT 

Pentru întrebări și sugestii vă rugăm să ne scrieți la adresa 

contact@premiuloctaviantopai.ro. 

 

Vă mulțumim. 

 

mailto:contact@premiuloctaviantopai.ro

