
 

Concurs foto Provocarea OPERATORILOR de combine 2021 

TERMENI ŞI CONDIŢII 

 

„Concursul foto Provocarea Operatorilor de combine 2021” (denumit în continuare „Activitatea”) 

face parte din Serviciul John Deere de ştiri digitale (John Deere Digital News Service) și este organizat 

de John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germania (denumită în 

continuare „John Deere”). 

 

Scopul campaniei 

Scopul acestei Activități este de a încărca fotografii și povești despre recoltare ale clienților care dețin 

combine John Deere care arată combinele lor John Deere pe câmp. 

 

Durata campaniei 

Activitatea va începe pe 1 iulie 2021 şi se va încheia pe 30 septembrie 2021. În acest timp, toți vizitatorii 

paginii web John Deere pot vota pentru povestea lor foto cea mai apreciată. Povestea foto cu cele mai 

multe aprecieri de la sfârșitul acestei activități va câștiga. Câștigătorii Activității vor fi anunțați până la 

15 octombrie 2021. În cazul în care câștigătorul nu contactează John Deere prin e-mail în termen de 

21 de zile de la notificare, revendicarea premiului va fi pierdută și un câștigător înlocuitor va fi tras la 

sorți. În cazul unei notificări care nu poate fi trimisă, John Deere nu este obligat să facă investigații 

suplimentare. 

John Deere își rezervă dreptul de a suspenda sau de a încheia Activitatea John Deere dintr-un motiv 

întemeiat, în special dacă, din motive tehnice sau juridice, nu mai poate fi garantată desfășurarea 

corespunzătoare a Activității. Astfel de motive pot include probleme tehnice (erori în sistemul 

hardware și/sau software, viruși în sistemul de computere, manipulare etc.), modificări ale termenilor 

de utilizare sau alte decizii. Participanţii nu vor avea dreptul la revendicări în situaţia încetării anticipate 

din cauza motivelor menţionate anterior. În plus faţă de cele menţionate anterior, John Deere le atrage 

prin prezenta atenţia participanţilor în legătură cu faptul că nu se pot garanta disponibilitatea şi 

funcţionarea Activităţii. 

 

Participare 

Pentru a participa la Activitate, faceți o fotografie cu dvs. și combina John Deere în acțiune. Încărcaţi-

o în galeria foto a concursului şi adăugaţi povestea dvs. despre performanţa pe teren. Participanții 

trebuie să ne furnizeze datele solicitate (prenume, nume, sex, țară, adresă de e-mail) și să accepte 

acești Termeni și condiții. 



Participarea la Activitate este complet voluntară. Participarea este gratuită, cu excepția costurilor de 

transmisie de la tariful furnizorului de telefonie mobilă sau al furnizorului de servicii de internet al 

participantului.  

În scopul clarificării, se precizează în mod explicit că participarea la Activitate nu face obiectul niciunei 

achiziţionări de bunuri sau de servicii şi nu are nicio legătură cu o astfel de achiziţionare. 

Premii 

• Locurile 1-3: Excursie VIP la fabricile John Deere din Zweibrücken, Mannheim și Bruchsal, 

Germania. Excursia de 3 zile pentru două persoane în Germania include zboruri (dacă este 

necesar), cazare și transferuri. Tur personal al operațiunilor noastre din Zweibrücken, 

Mannheim și Bruchsal.  

• Locul 4: Voucher pentru magazin online John Deere: 250€,- 

• Locul 5: Voucher pentru magazin online John Deere: 150€,- 

• Locul 6: Voucher pentru magazin online John Deere: 100€,- 

• Locurile 7-16: fiecare câte un voucher pentru magazin online John Deere: 50€,-  

 

Câștigătorii vor fi anunțați de reprezentantul local John Deere la mijlocul lunii octombrie 2021/nu mai 

târziu de 4 săptămâni de la încheierea activității. 

Participanții sunt răspunzători pentru corectitudinea datelor de contact furnizate. Prin urmare, datele 

cu caracter personal trebuie introduse corect și în întregime în timpul procesului de înregistrare. 

Eligibilitate; Excludere 

Au dreptul să participe la Activitate toate persoanele fizice care au vârsta de cel puțin 14 ani, cu 

excepția situației în care participarea este exclusă în mod explicit. Persoanelor care nu au vârsta de cel 

puțin 14 ani nu li se va distribui niciun profit. În cazul în care participantul nu a împlinit vârsta de 18 ani 

(21 de ani în Regatul Unit) sau dacă dintr-un alt motiv nu este competent sau nu este pe deplin 

competent, pentru a participa la Activitate este necesară permisiunea părinților (sau a altor 

reprezentanți legali). Fiecare persoană poate participa la Activitate o singură dată. Nu se permite 

participarea prin proceduri de participare automată în masă ale terțelor părți. 

Se exclude participarea angajaţilor Deere & Company, inclusiv a celor din toate companiile afiliate şi 

din filiale, în sensul Secţiunii 15 şi urm. AktG şi a rudelor lor directe, a angajaţilor agenţiei şi a tuturor 

persoanelor implicate în conceperea şi derularea Activităţii. 

John Deere are dreptul de a exclude unele persoane de la participare din motive întemeiate, de ex. 

orice încălcare sau neîndeplinire a prezenţilor Termeni şi prezentelor Condiţii, orice (încercare de) 

manipulare etc. şi îşi rezervă dreptul de a acţiona în justiţie. Dacă sunt îndeplinite cerinţele 

de excludere, este posibil ca premiile să fie refuzate sau recuperate ulterior. Excluderea bazată pe 

motive întemeiate nu îi va da participantului exclus dreptul la nicio revendicare faţă de John Deere. 

 

Prevederea şi transferarea de drepturi; conţinut interzis şi inadmisibil 

Prin încărcarea desenelor/fotografiilor pe deere.ro ca parte a Activității, participanții confirmă și sunt 

de acord să acorde John Deere dreptul să utilizeze toate desenele/fotografiile, inclusiv, dar fără a se 

limita la scopul tipăririi și utilizării acestora în publicațiile John Deere.  



Fiecare participant confirmă că este proprietarul unic și legal al dreptului de autor al 

desenului/fotografiei încărcate, ceea ce înseamnă că desenul/fotografia respectivă este realizată 

personal și independent de participantul care a încărcat și liberă de orice drepturi ale terților. 

Participantul confirmă acordarea consimţământului său irevocabil pentru utilizare, adică pentru 

publicarea şi difuzarea de John Deere a desenului/fotografiei în conformitate cu legea drepturilor de autor. 

În ceea ce priveşte legile aplicabile în materie de drepturi de autor, participantul care încarcă acordă 

în mod irevocabil atât companiei John Deere, cât şi companiilor sale afiliate, dreptul neexclusiv, cu 

drept de sub-licenţă, de a utiliza desenul/fotografia respectivă în scopuri de marketing şi de publicitate, 

fără restricţii legate de timp, de zonă geografică şi de conţinut, în cazul în care câştigă un premiu. 

Aceasta include dreptul de a copia, de a difuza, de a afişa, de a pune la dispoziţia publicului, de a edita 

şi de a modifica desenul/fotografia respectivă în orice mijloc mass-media, de ex. în formă electronică 

sau tipărită. Aceasta include publicaţii online pe diferite canale de comunicaţii utilizate de John Deere, 

precum şi publicaţii tipărite, cum ar fi broşuri, prospecte, bannere, afişe, calendare. 

Acordarea și atribuirea drepturilor este recompensată prin diferite premii indicate în acești Termeni și 

condiții. 

În cazul în care desenul/fotografia încărcată prezintă alte persoane care pot fi identificate, participantul 

garantează în mod expres că a obținut consimțământul scris corespunzător de la toate celelalte 

persoane care apar și că va furniza aceste consimțăminte către John Deere la cerere. Participantul va 

fi tras la răspundere în cazul în care astfel de consimţăminte nu sunt obţinute, precum şi pentru orice 

reclamaţie legată de aceasta. 

John Deere garantează că desenele/fotografiile încărcate de fiecare dintre participanții care nu sunt 

câștigători vor fi șterse imediat și că nu vor mai fi utilizate de John Deere în alte scopuri, după 

terminarea campaniei. 

Desenele/fotografiile nu pot prezenta conținut interzis sau inadmisibil. În scopul clarificării, conținutul 

„interzis și inadmisibil” înseamnă desene/fotografii (i) care ilustrează sau care încurajează 

discriminarea persoanelor pe baza caracteristicilor personale precum rasa, etnia, culoarea, originea 

națională, religia, vârsta, sexul, orientarea sexuală, identitatea de sex, situația familială, dizabilitatea, 

starea medicală sau cea genetică etc.; (ii) care reflectă nuditate, reprezentări ale persoanelor în poziții 

explicite sau sugestive sau care întreprind activități care sunt excesiv de sugestive sau de provocatoare 

sexual; (iii) care promovează sau care descriu utilizarea de droguri sau de alte substanțe ilegale; 

(iv) care sunt altfel considerate inadmisibile de John Deere la latitudinea sa unică și absolută, pe baza 

conținutului profan, controversat sau ofensator în orice alt mod.  

În cazul în care desenele/fotografiile reflectă un conținut interzis și/sau inadmisibil, John Deere are 

dreptul, la latitudinea sa unică și absolută, să șteargă și să raporteze imediat desenele/fotografiile 

respective.  

John Deere va avea, de asemenea, dreptul deplin de a șterge toate desenele/fotografiile care nu 

respectă regulile de siguranță ale companiei John Deere, adică utilaje operate de copii sau de persoane 

neinstruite, conducerea utilajului fără a purta centura obligatorie de siguranță sau orice alt 

comportament care ar putea avea ca rezultat accidente sau vătămări corporale. 

Numai desenele/fotografiile care respectă aceste reguli vor fi publicate după o revizuire efectuată de 

John Deere. 



Răspundere 

Răspunderea John Deere, a reprezentanţilor săi legali, a angajaţilor şi a agenţilor delegaţi care rezultă 

din Activitate sau care are legătură cu aceasta, indiferent de baza legală, este limitată la intenţie sau la 

neglijenţă gravă. 

Limitarea de mai sus a răspunderii se aplică în special daunelor cauzate de erori, de întârzieri sau de 

întreruperi în transmitere, în special accesibilitatea amplasamentului Activităţii, în eventualitatea 

funcţionării defectuoase a echipamentelor tehnice şi a serverului, conţinutului incorect, pierderii sau 

ştergerii datelor sau în eventualitatea existenţei viruşilor. Limitarea răspunderii menţionată mai sus nu 

se aplică daunelor care rezultă din vătămarea care pune viaţa în pericol, din vătămări corporale, 

afectarea sănătăţii sau din încălcarea obligaţiilor contractuale esenţiale (obligaţii de bază). 

Obligaţiile contractuale materiale sunt cele pe care contractul trebuie să le acorde participantului 

conform înţelesului şi scopului său sau a căror îndeplinire face posibilă executarea corespunzătoare 

a contractului şi pe a căror respectare participantul se poate baza în mod obişnuit. În eventualitatea 

unei încălcări uşor neglijente a obligaţiilor contractuale materiale, John Deere va fi responsabilă numai 

pentru daunele care au putut fi prevăzute la momentul încheierii contractului şi care sunt tipice pentru 

acest tip de contract, cu excepţia situaţiei în care revendicările pentru daune se bazează pe vătămarea 

care pune viaţa în pericol, pe vătămări ale membrelor sau pe afectarea sănătăţii. 

 

Protecţia datelor 

John Deere este responsabilă pentru prelucrarea datelor. 

Prin participarea la Activitate, datele cu caracter personal (prenume, nume, țara, adresa de e-mail, 

sexul participanților) sunt colectate, prelucrate și utilizate în cadrul obiectului Activității. Aceste date 

sunt colectate, prelucrate şi utilizate exclusiv în scopul desfăşurării Activităţii şi astfel şi pentru 

îndeplinirea de John Deere a contractului, în conformitate cu Articolul 6 (1) lit. b) din Regulamentul 

general privind protecţia datelor (RGPD). 

Prin încărcarea de desene sau fotografii în scopul participării la Activitatea în care el și/sau alte 

persoane sunt reprezentate în mod recognoscibil, participantul garantează că a obținut 

consimțământul prealabil al oricăror terți titulari de drepturi. John Deere va prelucra aceste date cu 

caracter personal exclusiv în scopul de a procesa şi de a executa Activitatea. Prelucrarea datelor nu 

serveşte astfel decât pentru îndeplinirea contractului. 

În cazul în care participantul nu a împlinit vârsta de 16 ani, părinții (sau alți reprezentanți legali) trebuie 

să consimtă la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Participantul recunoaște că, în cazul în care câștigă, numele său [numele și prenumele] va fi publicat 

ca parte a Activității.  

Datele furnizate de participant vor fi şterse imediat după încheierea Activităţii, cu excepţia situaţiei în 

care participantul şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea suplimentară sau dacă există o obligaţie 

legală de a păstra datele. În al doilea caz, vor exista restricţii privind orice alte prelucrări ale datelor. 

Datele vor fi transmise unor terţe părţi numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea 

Activităţii (de ex. pentru trimiterea premiului), cu excepţia situaţiei în care participantul şi-a dat 

consimţământul pentru prelucrarea suplimentară. 



Deoarece această Activitate face parte din Serviciul de ştiri digitale (Digital News Service), Participantul 

confirmă că-şi dă consimţământul separat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în 

scopul furnizării Serviciului de ştiri digitale (Digital News Service). Pentru informaţii suplimentare despre 

prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea executării acestei Activităţi, precum şi despre 

prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea furnizării Serviciului de ştiri digitale (Digital News 

Service), vă rugăm să consultaţi: [https://www.deere.ro/ro/confidentialitate-si-date/]. 

Diverse 

În situaţia în care prevederile de mai sus ale acestor termeni şi condiţii de participare sunt nevalide sau 

prezintă lacune, restul clauzelor nu sunt afectate. Prevederile incomplete sau nevalide vor fi păstrate 

cu conţinutul valid, care reprezintă cât mai mult posibil sensul conţinutului nevalid. 

Se exclude posibilitatea atacării prin mijloace legale. 

Activitatea împreună cu termenii şi condiţiile de participare se supun legilor din Germania. 


