REGULAMENTUL CONCURSULUI
“GDPR Summer Challenge 2019”
Perioada de desfășurare: 10.08.2019 - 16.08.2019
Organizator: dpo-NET.ro Data Protection Officers Network – SURYAM SRL cu
sediul în Târgu Mureș, Str. Horea nr. 21, CUI: 15674752, Reg. Com. J26/1002/2003

A.Concept și scurtă descriere a concursului
GDPR Summer Challenge este o simulare de caz la care participă mai multe echipe.
Concursul se adresează tuturor persoanelor interesate de aprofundarea și testarea
cunoștințelor în domeniul protecției datelor, printr-un exercițiu practic în care au ocazia
de a interacționa cu alți specialiști din acest domeniu. Fiecare echipa va trebui sa
gestioneze o serie de situații și provocări în domeniul protectiei datelor, care pot fi intalnite
frecvent în practica.
Scopul este ca participanții să dobândească cât mai multă experiență practică din
interacțiunea cu alți specialiști
La finalul acestui concurs, va fi publicat un studiu de caz al acestei simulări, incluzând o
sinteză a tuturor măsurilor întreprinse și exemple de documente transmise de „operatori”
(echipele participante) către „Autoritatea de Supraveghere GDPR Summer Challenge
(ASGSC)”, din care vor face parte membri juriului. Raportul studiului de caz va constitui
o resursă valoroasă pentru dezvoltarea profesională a oricărui Responsabil cu protecția
datelor.
Prelucrarea datelor personale
Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate în conformitate cu legislația
europeană și națională în vigoare. Participantilor le sunt garantate drepturile prevăzute
de Regulamentul UE 679/2016. Participantii pot opta pentru înscrierea în concurs sub un
pseudonim, datele reale precum numele și prenumele, adresa de email, numărul de
telefon și eventual adresa poștală, în cazul în care aceasta este necesară pentru
transmiterea premiilor, fiind cunoscute doar de organizator și prelucrate limitat pentru
organizarea prezentului concurs, pentru a comunica cu participanții prin email, telefon
sau sms pe perioada concursului și ulterior pentru a-i informa despre alte concursuri
similare organizare de dpo-net.ro. Ramane la latitudinea fiecărui participant dacă
împărtășește aceste informații cu restul concurenților,caz în care Organizatorul este
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exonerat de orice răspundere. Comunicarile în scop de marketing se vor realiza exclusiv
pe platforma de comunicare, fara a utiliza adresele de email reale ale participanților.
Datele cu caracter personal colectate de organizator nu vor fi transferate către terți decât
în cazul în care acest lucru va fi necesar pentru ca participanții să poată intra în posesia
premiilor câștigate. Organizatorul a limitat perioada de stocare a datelor la 12 luni.
Fiecare participant are posibilitatea de a descărca din platforma de comunicare o arhivă
cu toate interacțiunile realizate de acesta. Fiecare participant are posibilitatea de a-și
șterge propriul cont pe platforma de comunicare, în orice moment după finalizarea
concursului, sau în orice moment în urma notificării organizatorului cu privire la retragerea
din concurs.
Organizatorul a întreprins măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un grad
adecvat de securitate a bazei de date cu datele cu caracter personal, precum acces
limitat, stocare securizata, back-up zilnic.
Politica Generală de Confidențialitate și de Protectia Datelor este disponibilă la
urmatoarea adresa: https://dpo-net.ro/privacy-policy/
Prezentul regulament respectă prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a
O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata și Regulamentul
679/2019 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

B.Înscrierea în concurs
1.1 Participarea este GRATUITĂ și orice persoană cu varsta de minim 18 ani, din orice
țară din Uniunea Europeană, se poate înscrie online pe platforma dpo-net.ro în perioada
25.07.2019 - 08.08.2019. La acest concurs nu se pot înscrie angajații Organizatorului și
rudele ale acestora.
1.2 Înscrierile se fac individual, urmând a se stabili prin tragere la sorți membrii fiecărei
echipe.
1.3 Regulamentul concursului este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, fiind publicat și
pe site-ul Organizatorului.

1.3 Procesul de înscriere cuprinde patru etape:
1. Participantul completeaza formularul de înscriere online și îl transmite către

Organizator
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2. Organizatorul trimite participantului un email,l pe adresa menționată în formularul

de înscriere, conținând informații generale privind desfășurarea concursului și
componența juriului. În felul acesta se validează și corectitudinea adresei de email.
3. Participantul completează un formular de confirmare a înscrierii în concurs
4. Organizatorul trimite participantului un email de confirmare a înscrierii cu datele de

conectare în platforma de comunicare
1.4 Persoanele care nu completează formularul de confirmare până la data de
08.08.2019, nu primesc credențialele necesare conectării la platforma de comunicare și
nu sunt considerate înscrise în concurs.
1.5 Fiecare participant are posibilitatea de a stabili un pseudonim (“nume de concurs”)
care va fi vizibil de către ceilalți concurenți.
1.6 Adresa de email, numărul de telefon și numele real nu vor fi făcute publice. Ramane
la latitudinea fiecărui participant dacă împărtășește aceste informații cu restul
concurentilor.
1.7 Pentru a intra în posesia unui eventual premiu, participantul va pune la dispoziția
organizatorilor o adresa de corespondență sau va contacta direct sponsorul pentru a intra
în posesia premiului.
1.8 Fiecare participant va primi prin email un certificat de participare pe care va fi
menționat numele pe care acesta l-a comunicat organizatorului în momentul înregistrării.

C.Stabilirea echipelor
2.1 Toate “numele de concurs” ale persoanelor care au confirmat înscrierea se vor ordona
alfabetic într-o lista apoi se vor așeza aleatoriu utilizând instrumentul “List randomizer”
disponibil pe platforma random.org.
2.2 În funcție de numărul total de participanți confirmați, aceștia vor fi grupați în echipe
de 5 și 4 persoane, în ordinea rezultată conform art. 2.1, după cum urmează.
1. Dacă numărul total de persoane este multiplu de 5 + 1 persoana (5n+1), din

numărul total de echipe, ultimele patru echipe rezultate vor avea doar 4 membri
2. Dacă numărul total de persoane este multiplu de 5 + 2 persoane (5n+2), din

numărul total de echipe, ultimele trei echipe rezultate vor avea doar 4 membri
3. Dacă numărul total de persoane este multiplu de 5 + 3 persoane (5n+3), din

numărul total de echipe, ultimele două echipe rezultate vor avea doar 4 membri
4. Dacă numărul total de persoane este multiplu de 5 + 4 persoane (5n+4), din

numărul total de echipe, ultima echipă rezultate va avea doar 4 membrii
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2.3 După extragerea la sorți, în data de 10.08.2019, vor fi anunțate public echipele
2.4 Fiecare echipă astfel formată va avea timp până în data de 11.08.2019 să își
stabilească un nume și să îl comunice în scris pe adresa concurs@dpo-net.ro
2.5 Concursul este o munca de echipa dar dacă totuși o persoană decide să renunțe pe
parcurs, echipa va continua cu un efectiv diminuat de persoane până la finalul
concursului.

D. Desfășurarea Concursului
3.1 Fiecare echipă primește în data de 10 August 2019 același set de informații privind
un operator ipotetic de date cu caracter personal și va trebui sa gestioneze o serie de
situații și provocări.
3.2 Zilnic, în perioada 12-16 August 2019, fiecare echipă va primi același set de informații
cu provocările pentru ziua respectivă.
3.3. Raportul zilnic (Anexa 1) transmis către comisia de evaluare
a) Fiecare echipă va completa în fiecare zi un raport conținând analiza situației, modul în
care consideră membrii echipei că ar trebui sa reacționeze operatorul și măsurile
adoptate.
b) Raportul zilnic însoțit de eventuale anexe va fi transmis prin e-mail către concurs@dponet.ro, până cel târziu ora 07:00 a zilei următoare ( Ex. Raportul zilei de 12.08.2019
trebuie sa fie transmis până în 13.08.2019 ora 07.00)
c) Pe fiecare raport se va completa obligatoriu numele echipei.
d) Componența echipelor nu va fi înregistrată pe raport și nici nu va fi comunicată
membrilor juriului
e) Concursul se desfășoară pe durata a 5 zile, motiv pentru care este foarte important sa
se menționeze ziua pentru care se realizează raportul (ex. ziua 12 August 2019)
f) Se vor consemna toate eforturile depuse pentru a răspunde provocărilor zilei
respective. Acestea vor fi examinate și evaluate de comisia de evaluare.
g) Unele probe pot necesita transmiterea de documente sau notificări către Autoritatea
de Supraveghere GDPR Summer Challenge (ASGSC). Aceste documente vor fi anexate
raportului zilnic și trimise împreună cu acesta.
h) Membrii echipei vor avea grijă ca aceste rapoarte zilnice și documentele pe care le
însoțesc, să nu conțină date cu caracter personal
3.4 Comisia de evaluare / Autoritatea de Supraveghere GDPR Summer Challenge 2019

Document protejat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

A.
Comisia de evaluare are rolul de juriu și va evalua rapoartele zilnice ale echipelor,
dar în același timp va îndeplini și rolul de “Autoritate de Supraveghere” și va reacționa la
demersurile întreprinse de operator, care necesită notificare.
B.
Autoritatea Naţională de Supraveghere GDPR Summer Challenge 2019 (ASGSC)
va răspunde doar solicitărilor trimise în scris pe adresa autoritate@dpo-net.ro, într-un
termen de 24 de ore de la primire.
C.
Aceasta autoritate se va putea și autosesiza și va putea să inițieze solicitări către
operatori.
3.5 Toata activitatea echipelor va fi documentată și publicată în raportul de studiu de caz,
în mod anonim, fără a menționa nume de persoane. Raportul de studiu de caz va contine
o sinteza a rapoartelor zilnice, a documentelor transmise și va evidenția diferențele de
abordare. Se vor exclude orice identificatori care, în mod rezonabil, ar putea duce la
identificarea unei persoane.
3.6 Informațiile și înscrisurile publicate în raportul de studiu de caz reprezintă
proprietatea intelectuală a organizatorului, acesta beneficiind de exclusivitate în
exercitarea drepturilor de autor, de publicare, promovare etc.
3.7 Organizatorul poate retrage dreptul de participare la concurs oricărui participant care
nu respecta prezentul Regulament. Retragerea dreptului de participare se face fără o
atenționare prealabilă

E. Evaluarea echipelor și modalitatea de notare
4.1 Criterii generale de evaluare
A.

Formularea unor analize/întrebări pertinente/capacitate de analiză și investigare

B.

Lucrul în echipă

C.

Prezentarea sintetică și organizată a caracteristicilor incidentelor de securitate

D.
Documentarea riscurilor la adresa vieții private, protecției datelor cu caracter
personal și a altor drepturi și libertăți
E.
Selecția și prezentarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate tratării
riscurilor și conformității cu GDPR
F.

Fundamentarea științifică a măsurilor propuse

G.

Argumentarea alegerilor făcute, decizii justificate

H.
Anexarea de documente suport originale sau adaptate, cu un înalt grad de
acuratețe, pentru a justifica schimbările în activitatea curentă a operatorului, prin
implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate
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I.

Respectarea timpilor pentru transmiterea rapoartelor și notificărilor

J.

Viziunea globală asupra implicațiilor e revin din implementarea principiilor GDPR

4.2 Fiecare membru din comisia de evaluare va completa zilnic un formular de evaluare
(Anexa 2) și îl va transmite spre centralizare în maxim 24 de ore de la expirarea
termenului de depunere a raportului zilnic
4.3 Fiecare membru din comisia de evaluare va avea zilnic la dispoziție un set complet
de note de la 1 la 10 pe care le va oferi justificat echipelor, în urma analizei rapoartelor
transmise.
4.4 Două echipe nu pot primi același punctaj, în aceasi zi, de la același evaluator.
4.5 În situația în care se înscriu în concurs mai mult de zece echipe, evaluatorul va selecta
doar 10 echipe care sa primeasca puncte pentru ziua respectivă.
4.6 Castiga echipa care colecteaza cele mai multe puncte după cele cinci zile de concurs.
4.7 Pentru departajarea primelor trei locuri, în caz de egalitate, echipele vor fi supuse
unei probe suplimentare.

F. Premiile concursului
5.1 Premiile sunt oferite direct participanților de către sponsorii acestui concurs.
Organizatorul oferă titlul de “GDPR Summer Challenge Champion” și certificate de
participare pentru fiecare concurent.
5.2 Valoarea totală estimată a premiilor oferite direct de sponsorii concursului pentru cei
15 participanți din echipele situate pe locurile 1, 2 și 3 este de 22235 lei.
5.3 Toata lumea câștigă. Fiecare participant al cărei echipe nu se va clasa în primele 3
la finalul concursului, va beneficia de premii oferite direct de sponsorii concursului, în
valoare de 478.5 lei, pentru fiecare dintre participanți.
5.4 Echipa care se va pozitiona pe primul loc primește pe langa titlul de GDPR Summer
Challenge Champion și următoarele premii pentru fiecare membru
•

cursuri gratuite “Build GDPR Data Privacy & Protection Course” – 20 ore video,
175 module, peste 100 template-uri de documente, oferite de DefRadar (valoare
individuala 599 lei)

•

certificate digitale cu o valabilitate de 12 luni, oferite de DigiSign (valoare
individuală 56 euro)

•

carti de specialitate oferite de Editura Univers Juridic (valoare individuală 50 lei)

•

conturi
acces
Premium,
timp
de
3
www.universuljuridic.ro (valoare individuală 178.5 lei)

luni,
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la

portalul

•

conturi acces Gold, timp de 6 luni la portalul www.juridice.ro (valoare individuală
77 euro)

•

conturi acces Gratuit la platforma juridica www.Sintact.ro timp de 30 de zile
oferite de Wolters Kluwer România (valoare individuală 300 lei)

•

perechi de ochelari de soare PolarGlare oferiti de Optiplaza (valoare individuală
300 lei)

•

perechi de taloneti antișoc pentru activitate sportiva oferite de OrtoProfil (valoare
individuală 100 lei)

5.5 Echipa care se va pozitiona pe al doilea loc primește pentru fiecare membru
•

certificate digitale cu o valabilitate de 12 luni, oferite de DigiSign (valoare
individuală 56 euro)

•

carti de specialitate oferite de Editura Univers Juridic (valoare individuală 50 lei)

•

conturi
acces
Premium,
timp
de
3
www.universuljuridic.ro (valoare individuală 178.5 lei)

•

conturi acces Gold, timp de 6 luni la portalul www.juridice.ro (valoare individuală
77 euro)

•

conturi acces Gratuit la platofrma juridica www.Sintact.ro timp de 30 de zile
oferite de Wolters Kluwer România (valoare individuală 300 lei)

luni,

la

portalul

5.6 Echipa care se va pozitiona pe al treilea loc primește pentru fiecare membru
•

certificate digitale cu o valabilitate de 12 luni, oferite de DigiSign (valoare
individuală 56 euro)

•

conturi
acces
Premium,
timp
de
3
www.universuljuridic.ro (valoare individuală 178.5 lei)

•

conturi acces Gold, timp de 6 luni la portalul www.juridice.ro (valoare individuală
77 euro)

•

conturi acces Gratuit la platofrma juridica www.Sintact.ro timp de 30 de zile
oferite de Wolters Kluwer România (valoare individuală 300 lei)

luni,

la

portalul

5.7 Restul echipelor înscrise în concurs primesc pentru fiecare membru
•

conturi acces Premium timp de 3 luni la portalul www.universuljuridic.ro (valoare
individuală 178.5 lei)

•

conturi acces Gratuit la platofrma juridica www.Sintact.ro timp de 30 de zile
oferite de Wolters Kluwer România (valoare individuală 300 lei)
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5.8 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii lor în bani sau alte
obiecte și nici nu pot solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale premiilor.
5.9 Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor
obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor fizice
castigatoare
5.10 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determina
imposibilitatea acordarii un premiul către un castigator, precum refuzul de a furniza o
adresa de corespondență sau refuzul de a ridica premiul de la sediul Organizatorului.
5.11 Premiile concursului se vor acorda după terminarea perioadei de concurs și a
termenului de contestatie conform Art. 7.2
5.12 Reclamațiile cu privire la premiile castigate efectuate după data de semnare a
procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor
fi responsabilitatea organizatorului.

G. FORȚĂ MAJORĂ
6.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive
independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea
de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.
6.2 Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forta majora care
împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea
concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor
sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform
art. 1082 si 1083 din Codul Civil.
6.3 Dacă organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor
concursului existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forta
majora. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de internet
6.4 Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță
majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel incat organizarea și desfășurarea
concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

H. DISPOZIȚII FINALE
7.1 Avand invedere ca este prima editia e concursului, Organizatorul își rezervă dreptul
de a modifica acest regulament în timpul concursului, doar în situațiile neprevăzute.
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Modificările vor fi adoptate prin avizul favorabil a majorității simple a comisiei de evaluare.
Modificările aduse regulamentului nu se aplica retroactiv.
7.2 Termenul de contestatie este de 24 de ore din momentul comunicării rezultatelor
finale.
7.3 Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
7.4 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata concursului și va face
public acest lucru.
7.5 În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta
imaginea organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare
pentru remedierea situatiei aparute.

Document protejat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

