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SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR  
 
Organizatorul concursului interactiv cu premii “OanApp Show” este SOCIETATEA 
ROMANĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr 191, sector 1, Bucureşti, 
Romania, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie 
pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, 
a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.  
 
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.tvr.ro şi este 
disponibil şi la registratura Societăţii Române de Televiziune.  
 
 
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI  
 
Concursul cu publicul din platoul emisiunii “OanApp” se desfăşoară în perioada 15 
aprilie – 20 iunie 2019  
 
SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
 
În perioada 15 aprilie – 20 iunie 2019 in timpul desfasurarii  emisiunii ”OanApp”va fi 
anunțat un concurs la care pot participa persoanele aflate in platoul emisiunii.  
Prezentatoarea emisiunii va alege, in mod aleatoriu, cate o persoana aflata in public care 
va trebui sa raspunda la o intrebare referitoare la unul dintre subiectele dezbatute in 
editia respectiva. 
 
Daca participantul la concurs va da un raspuns corect, va primi un premiu. In cazul unui 
raspuns incorect, prezentatoarea va nominaliza o alta persoana din public care sa 
raspunda la intrebare . 
 
SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 
 
Premiile constau în: 

-  vouchere în valoare de 500 de lei fiecare, oferite de către sponsorul concursului, 
SILHOUETTE S.R.L.,  care pot fi folosite pentru servicii in Centrele de slabit si 
infrumusetare Silhouette. Voucherele Silhouette, in valoare de 500 lei fiecare, 
valabile in Centrele de Infrumusetare si Slabire Silhouette, pot fi folosite pana pe 
31.12.2019. Premiile nu pot fi convertite în bani.  

- Bauturi racoritoare cu ghimbir 
 
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia 
angajaţilor SRTV precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul II inclusiv.  
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SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR  
 
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, 
dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa 
justitiei. SRTv va pastra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. Dupa inchierea 
concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs vor fi pastrate pentru eventuale 
reclamații și în scopuri statistice timp de 30 de zile.  
Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele 
sale personale să fie prelucrate de SRTv în scopul prezentului concurs. 
 

 
SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI  
 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro şi poate fi 
pus la dispoziţie şi în forma tipărită la Registratura TVR.  
Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data 
publicării sale pe site. 
 
 
Regulament întocmit în data de 9 aprilie 2019. 
 


