Regulamentul oficial al Concursului
L’Oréal Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”
Perioada Concursului: 27 Noiembrie 2019 – 11 Mai 2020

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1.Concursul L’Oréal Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019” („Concursul”) este
organizat și desfășurat de către SC L’ORÉAL ROMÂNIA SRL., cu sediul în București, sector 1, Calea
Floreasca, nr. 169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park, înregistrată la registrul Comerțului sub nr.
J40/6064/1997, având codul unic de înregistrare 9638038, legal reprezentata prin dna. Vanya
Panayotova in calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul”. Concursul se va
desfășura cu sprijinul agenției SC SUNSHINE DIGITAL SRL, cu sediul în Otopeni, str. Lucian Blaga
21, ILFOV şi cu adresa de corespondenţă Soş. Nicolae Titulescu 1, bloc A7, sc C, ap 77, sector 1,
Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/3601/2017, având Cod Unic de Înregistrare
RO37922816.
1.2. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament
oficial al Concursului („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România,
pe site-ul oficial al Concursului, http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/, începând din
27 Noiembrie 2019. De asemenea, regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant în
baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 021.204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri,
exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, sau poate fi obținut prin trimiterea unei
solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul
1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Concursului.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând
ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective
prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public
anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate
necesită o astfel de notificare.
SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2. Concursul se va desfășura începând din 27 Noiembrie 2019 până în data de 11 Mai 2020, în România
și Republica Moldova.
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3. Concursul este deschis tuturor persoanelor rezidente în România și Republica Moldova cu vârsta de
peste 18 ani, împliniți până la data începerii Concursului, cu excepția angajaților L’Oréal România, a
membrilor familiilor și prietenilor acestora, sau a oricărei persoane asociate cu aceștia sau cu concursul.
În cazul în care se descoperă o astfel de relație, participanții respectivi vor fi descalificați automat.
SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

4. Participanții vor utiliza exclusiv produse de colorare și styling L’Oréal Professionnel pentru model.
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1. Tema concursului.
Participanții înscriși la L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy vor crea o culoare bine executată,
modernă, multidimensională și personalizată pentru toate femeile din întreaga lume, completată de o
finisare frumoasă, pentru un total look inspirat din tendințele viitorului.
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Tema concursului: „La French, arta colorării părului”
Eleganța franțuzească: “îngrijit”, dar niciodată exagerat, provocator, dar niciodată de prost gust. Chic fără
efort, întotdeauna cu acel “je ne sais quoi” franțuzesc!
5.2.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.
5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.

5.2.9.

Condițiile de înscriere în Concurs
Pentru înscrierea la L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy se va percepe o taxă de
participare, în valoare de 100 RON (fără TVA)/participant. Taxa se va plăti către L’Oréal România
prin intermediul salonului la care este angajat participantul. Pot participa mai mulți coafori din
cadrul aceluiași salon.
De pe site-ul http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/ se vor descărca următoarele
documente necesare înscrierii în cadrul concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy:
autorizație lucrare și drepturi model. Cele 2 documente, după ce vor fi completate cu toate datele
clare, vor fi scanate și încărcate pe site-ul concursului împreună cu fotografiile de concurs și
formularul de înscriere în cadrul concursului.
Înscrierea
online
se
va
realiza
accesând
următoarea
adresă:
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/ , începând cu 27 Noiembrie 2019 ora 12:00.
Toate înscrierile trebuie să fie înregistrate pe site-ul L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/, până la data de 27.02.2020, 23:59. L’Oréal
își rezervă dreptul de a modifica această dată și de a extinde perioada de acceptare a înscrierilor la
concurs, în cazul în care survin circumstanțe aflate în afara controlului său rezonabil.
Fiecare participant trebuie să înscrie pe site-ul concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour
Trophy 4 fotografii (față, spate, stânga, dreapta). Fotografiile încărcate pe site trebuie să fie color,
portret (nu peisaj), fișiere de tip JPG, având dimensiunea A4 size (210 mm x 297 mm), cu rezoluție
mare (300 pixeli/inch), utilizând formularul de înscriere, autorizație lucrare și drepturi model.
Fișierele nu vor depăși 7MB. Fotografiile pot fi încărcate de pe un telefon inteligent (smartphone).
Pozele încărcate pe site nu trebuie să fie retușate sau să aibă modificată imaginea în niciun fel (e.g.
îmbunătățirea culorii sau retușarea culorii părului prezentată în fotografii NU este permisă).
Fotografiile înscrise nu pot fi mai vechi de 1 an la data înscrierii. Nu se vor permite înscrieri
ulterioare și nici abateri de la regulament de orice tip sau natură.NU este permisă înscrierea la
concurs a aceleiași persoane cu mai multe lucrări. Fotografiile participanților care nu ajung în
Etapa 2 – Semifinala, nu vor fi stocate și nici folosite în alte scopuri.
Fotografiile înscrise trebuie sa reflecte o imagine cu o coafură purtabilă a unei femei model, iar
culoarea realizată pe părul modelului va fi în armonie cu tunsoarea și coafura.
Se pot utiliza extensii care acoperă maximum 20% din suprafața capului, folosind gama de
colorare L’Oréal Professionnel.
Nu sunt permise peruci sau ornamente pentru păr.
Vor fi acceptate numai înscrierile realizate online prin intermediul website-ului, finalizate cu plata
taxei de participare, care conțin formularul oficial online disponibil pe site-ul
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/ și cele 2 documente scanate și încărcate,
alături de cele 4 poze. Nu vor fi acceptate înscrierile incomplete, ilegale, ilizibile, trimise la o adresă
greșită sau trimise după data limită de înscriere. Nu se poate asuma răspunderea pentru înscrierile
care nu au fost înregistrate și confirmate pe site-ul oficial al concursului
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/.
Decizia juriului este definitivă.. Premiile vor fi cele anunțate; nu există posibilitatea înlocuirii
acestora cu premii alternative sau cu echivalentul în bani.
Participanții care vor fi selectati pentru etapa 2 – Semifinala - vor trebui să aducă 1 fotografie
tipărita de 2 ori de tip “înainte/before” a modelului (cum arăta modelul înainte de aplicarea
produselor de colorare și cele 2 documente incarcate la inscriere în original (autorizație lucrare și
drepturi model). Nerespectarea acestei cerințe conduce la descalificare.

Există o singură categorie de concurs: L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy
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Din cadrul categoriei L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, juriul va alege:
1. Câștigătorul general = cel mai bun total look (culoare, tunsoare, styling, machiaj, ținută) cu locurile
1, 2 și 3;
2. Câștigătorul Colour Award;
3. Câștigătorul Avant-garde Award;
4. Premiul Publicului (People’s Choice Award).
-

PARTICIPANȚII

Categoria
Style & Colour
Trophy

-

3 premii pentru total look (culoare, tunsoare,
styling, machiaj, ținută) (locurile 1, 2 și 3)
1 mențiune pentru cea mai bună culoare – Colour
Award
1 mențiune pentru cea mai avangardistă creație –
Avant-garde Award
1 premiu al publicului - People’s Choice Award

5.2.10. Echipa înscrisă la L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy nu va cuprinde mai mult de două
(2) persoane (coafor + model), toți membrii echipei trebuie să fie rezidenți în România sau
Republica Moldova și să fi împlinit 18 ani până în ultima zi a înscrierilor, 27.02.2020. Modelele
alese pentru fotografiile de concurs trebuie să fi împlinit 18 ani și să fi făcut testul alergologic cu cel
puțin 48 de ore înainte de aplicarea culorii. Membrii echipei (coafor + model) vor rămâne aceiași,
pe tot parcursul concursului (de la Etapa 1 – Înscrierea la concurs prin intermediul fotografiilor pe
site până la Etapa 3 – Finala națională). Organizatorul se va abate de la această regulă numai în
circumstanțe excepționale (e.g. deces). În situația în care vreo echipă se află într-o situație pe care
o consideră ca fiind excepțională se va adresa direct L’Oréal Romania prin intermediul datelor de
contact stipulate în prezentul regulament (colourtrophy@loreal.com), iar L’Oréal va putea decide
dacă față de informațiile prezentate permite echipei să rămână în concurs având o componență
schimbată.
5.2.11. În cazul în care un participant trece cu succes de Etapa 1 – Înscrierea la concurs prin intermediul
fotografiilor înscrise pe site și se califică mai departe la Etapa 2 – Semifinala – proba practică desfășurată la Academia L’Oreal Professionnel București, i se va solicita recrearea culorii și coafurii
modelului din fotografiile cu care s-a înscris. Participanții vor avea la dispoziție 4 ore pentru a
recrea culoarea și coafura modelului în direct.
5.2.12. În cazul în care o echipă se califică cu succes în Etapa 3 – Finala națională, modelul, ținuta,
machiajul și coafura trebuie să rămână aceleași precum cele prezentate în Etapa 1 - Înscrierea la
concurs prin intermediul fotografiilor.
5.2.13. Premiile se acordă coaforului, iar dacă coaforul câștigător părăsește salonul prin intermediul
căruia a plătit taxa de înscriere, își pierde drepturile care decurg din câștigarea premiului. Coaforul
trebuie să obțină acordul proprietarului de salon pentru a se înscrie la concurs.
Premiile vor fi acordate câștigătorilor în perioada Mai 2020 – Octombrie 2020. Se vor prezenta
castigatorilor perioadele cursurilor oferite ca si premii, iar acestia vor stabili de comun acord cu
Organizatorul la care dintre cursurile prezentate vor paricipa acestia.Participantul care se înscrie
la concurs trebuie să lucreze în cadrul unui salon partener al L’Oreal. Participantul va utiliza
produse L’Oréal Professionnel pentru a crea un total look (culoare, tunsoare, styling, machiaj,
ținută). Salonul in cadrul caruia activeaza Participantul trebuie să fie activ și să folosească produse
L’Oréal Professionnel. În situația în care o persoană care colaboreaza cu un salon care nu este
partener L’Oréal Professionnel dorește să se înscrie în concurs, poate lua legătura cu
Reprezentantul de Vânzări L’Oréal Professionnel de pe zonă pentru achiziționarea produselor
L’Oréal Professionnel și pentru a deveni salon partener.
5.2.14. Echipa participantă (coafor și model), precum și fotograful care realizează fotografiile pentru
concurs cedează pentru L’Oréal, cu titlu gratuit, permanent și exclusiv, toate drepturile de autor,
morale sau de altă natură conform legislației privind drepturile de autor în vigoare, pentru
utilizarea materialelor fotografice, video sau de altă natură generate pe parcursul concursului
L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, în orice scop (incluzând, dar fără a se limita la acestea,
utilizarea pe website-urile, paginile Facebook și blogurile L’Oréal Professionnel, promovarea
evenimentului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, materiale PR tipărite și online,
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5.2.15.

5.2.16.
5.2.17.

5.2.18.

5.2.19.

editoriale, materiale publicitare, mass-media și promovarea concursului în format tipărit și online,
în scopuri educaționale și interne etc).
În acest sens, pe website vor fi publicate concomitent cu regulamentul modelele de acorduri care
trebuie semnate de modele si fotografi.
Coaforul câștigător trebuie sa sa participe la activitățile publicitare care însoțesc concursul sau
derivă din acesta. Nu se va acorda niciun fel de compensație suplimentară pentru astfel de activități
promoționale.
Orice imagini furnizate de L’Oréal saloanelor câștigătoare vor purta mențiunea L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy atunci când sunt utilizate, indiferent de scopurile utilizării.
În cazul refuzării premiului sau în cazul în care câștigătorul pierde drepturile ce decurg din
câștigarea premiului, conform termenilor și condițiilor concursului, juriul poate selecta un
câștigător alternativ, această decizie fiind exclusiv la latitudinea juriului.
L’Oréal își rezervă toate drepturile de a adăuga sau a renunța la oricare dintre termenii și condițiile
expuse în prezentul document, sau de a anula concursul în orice etapă, în cazul unor circumstanțe
aflate în afara controlului său rezonabil.
Prin înscrierea la concurs, participanții se declară de acord cu termenii și condițiile concursului.
Legea aplicabilă este legea română, iar instanțele de judecată din România vor avea competență
exclusivă asupra soluționării oricăror dispute survenite în legătură cu acest concurs.

5.3.

PĂRUL
Părul poate avea orice lungime, textură sau culoare, însă trebuie să fie inspirațional și să demonstreze
abilitățile de colorare, coafare, tunsoare și styling.
Lucrările de colorare efectuate pe model trebuie să fie bine executate din punct de vedere tehnic și să
constituie o interpretare frumoasă și modernă a tendințelor viitoare, ilustrând expertiza și capacitatea
coaforului de a crea un look unic, purtabil.
Părul trebuie să fie într-o stare optimă – dacă părul este într-o stare necorespunzătoare, modelul nu
va fi luat în considerare pentru Etapa 3 - Finala națională.
Tunsoarea, dacă este inclusă, trebuie să demonstreze abilități tehnice excepționale.
Finisarea nu trebuie să supraîncarce părul cu produs.
Părul trebuie să fie adecvat figurii și structurii osoase a modelului.
Se pot utiliza extensii care acoperă maximum 20% din suprafața capului, folosind gama de colorare
L’Oréal Professionnel.
Nu sunt permise peruci sau ornamente pentru păr.
Culoarea părului va reprezenta factorul primordial în orice proces decizional.

5.4.

MODELUL
Nu este necesar ca modelul să fie profesionist, însă trebuie să aibă o atitudine încrezătoare, siguranță
de sine și să defileze convingător pe podium.

5.5.
ȚINUTE, STYLING & MACHIAJ
Ținutele, machiajul și accesoriile trebuie să pună în evidență și să completeze acel look general creat de
coafor, nu să distragă atenția de la acestea
5.6.
Prin participarea la Campanie, Concurentul își dă acordul expres pentru ca Organizatorul să
folosească imaginea sa, așa cum aceasta a fost surprinsă în informațiile postate, pe o perioadă
nelimitată de timp, în orice teritoriu din lume, în mediu online, în scopul promovării Campaniei.
Prin înscrierea în Competiția L'Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, participanții își dau acordul
implicit ca informațiile acestora să fie utilizate de către Organizator pe o perioadă nedeterminată,
pentru a fi asociate cu marca L’Oréal Professionnel, prin publicarea acestora pe pagina de Facebook
L’Oréal Professionnel, sau pe site-ul http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/.
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un
Concurent este desemnat câștigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de
fraudarea Campanie sau în cazul utilizatorilor care au votat pe baza unor conturi create de pe adrese
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temporare, provizorii, care expiră automat după o perioadă determinată de timp sau conturi care nu le
aparțin.
5.7.

Etapele concursului

5.7.1. ETAPA 1 – ÎNSCRIEREA LA CONCURS PRIN INTERMEDIUL FOTOGRAFIILOR
Pana la data de 03.03.2020 vor fi selectati participantii care vor accede in Etapa 2 – Semifinala. Pentru
acei participanti care au trecut in etapa a 2-a a concursului, pe site-ul concursului vor fi publicate
următoarele informații cu referire la acestia: nume, prenume, orașul, numele salonului, numele si
fotografia modelului și numele fotografului. Participantii care nu-si regasesc lucrarile intre cele
publicate nu participa la etapele ulterioare ale concursului.
Participantii care nu-si regasesc lucrarile intre cele publicate, nu vor participa la etapele ulterioare ale
concursului
Decizia juriului este definitivă.
5.7.2. CRITERIILE DE JURIZARE PENTRU ETAPA 1- EVALUAREA FOTOGRAFIILOR
Fotografiile înscrise vor fi evaluate de un juriu compus din experți din domeniul coafurii, fashion & beauty.
Membrii juriului vor evalua fiecare total look (culoare, tunsoare, styling, machiaj, ținută), concentrându-se
în mod special asupra culorii.
Toate fotografiile înscrise pe site-ul L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, vor fi evauate după cum
urmează:
 Machiajul și ținuta: maxim 10 puncte;
 Execuția tehnică a tunsorii și styling-ului: maxim 20 puncte;
 Executarea tehnică a culorii: maxim 20 puncte;
 Creativitate: maxim 20 puncte;
 Total Look: maxim 30 puncte.
Se va acorda un punctaj de 100 de puncte pentru un total look, din care rezultatul final al părului (culoare,
tunsoare și styling) va avea o pondere de 40%, imaginea per ansamblu va avea o pondere de 30%,
creativitatea va avea o pondere de 20%, iar ținuta și machiajul vor reprezenta 10% din punctaj.
Se calculează media punctajelor acordate de fiecare membru al juriului pentru fiecare fotografie înscrisă,
pentru a stabili ierarhizarea participanților, de la locul 1 până la ultimul loc.
În această etapă vor fi selecționate primele Top 30 de fotografii care obțin punctajul cel mai mare. În urma
acestei evaluări, cele Top 30 de fotografii vor merge mai departe în Etapa 2 - Semifinala.
5.7.3. ETAPA 2 – SEMIFINALA
Semifinala Concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy se va desfășura în perioada 2324.03.2020, la Academia L’Oréal Professionnel din București, cu adresa: Calea Floreasca 169A, Corp A,
București, incepand cu ora 12:00.
Fiecare coafor semifinalist și modelul acestuia, vor fi programați la Academia L’Oréal Professionnel.
Membrii echipei (coafor + model) trebuie să fie aceiași cu cei care au participat la înscrierea fotografiilor pe
site-ul concursului.

Nu se asigură cazare pentru participanți. Se asigură catering și se vor pune la dispoziție produsele necesare
realizării look-ului. Fumatul sau consumul băuturilor alcoolice nu sunt permise în spațiul Academiei
L’Oréal Professionnel din București.
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Fiecare Coafor semifinalist va trebui să recreeze în direct look-ul din cele 4 fotografii înscrise la concurs în
Etapa 1 – Înscrierea la concurs prin intermediul fotografiilor, doar vopsit și coafat, în prezența juriului, la
Academia L’Oréal Professionnel din București. Coaforii vor avea la dispoziție 4 ore pentru a recrea acel
look din fotografiile trimise la înscriere.
Un exemplar din fotografiile tiparite aduse de semifinaliștii vor fi afișate la punctul de lucru, iar celelalta va
fi înmânat membrilor juriului, pentru a-i ajuta să înțeleagă nivelul de expertiză și de lucrări de colorare
efectuate.
Din cele 30 de total look-uri recreate în această etapă în cadrul Academiei L’Oréal Professionnel din
București, vor fi selectate Top 15 total look-uri pentru a merge mai departe în Etapa 3 - Finala națională, in
prezenta unui notar public.
Coaforul va trebui să răspundă la întrebări privind culoarea și tehnica folosite pentru model, în cadrul
acestei etape. Apoi, părul va fi analizat în spațiul de concurs al Academiei L’Oréal Professionnel pentru
verificarea răspunsurilor date de coafor, de către specialiștii L’Oréal Professionnel, pentru a confirma că au
fost utilizate numai produse L’Oréal Professionnel pe părul modelului. Este permis tunsul în spațiul de
concurs.
În timpul jurizării, modelul poate sta pe scaun sau în picioare. Membrii juriului pot solicita modelului să își
schimbe poziția, pentru a evalua rezultatul din unghiuri diferite.
Nici coaforul și nici modelul nu pot părăsi spațiul Academiei L’Oréal Professionnel București în timpul
desfășurării semifinalei.
Decizia juriului privind TOP 15 Semifinalisti este definitivă.
5.7.4. CRITERIILE DE PUNCTAJ ȘI DE JURIZARE PENTRU EVALUAREA ETAPEI 2 SEMIFINALA (stabilirea TOP 15)
Juriul va fi compus din experți din domeniul coafurii, fashion & beauty.
Evaluarea se va realiza luand in considerare urmatoarele criterii:
 Execuția tehnică a tunsorii și styling-ului: maxim 40 puncte;
 Executarea tehnică a culorii: maxim 60 puncte.
Se calculează media punctajelor acordate de fiecare membru al juriului pentru fiecare total look realizat în
spațiul Academiei L’Oréal Professionnel, pentru a stabili ierarhizarea participanților, de la locul 1 până la
ultimul loc.
Cele 15 look-uri calificate în Etapa 3 denumite TOP 15 – Finala națională vor fi afișate pe site-ul concursului
pe data de 30.03.2020. Vor fi publicate pe site-ul concursului următoarele informații: nume, prenume,
orașul, numele salonului, numele modelului și numele fotografului.
Punctajele obținute în etapele anterioare nu vor fi luate în considerare în evaluările juriului din
semifinală. Fiecare evaluare este un proces decizional independent de etapele anterioare.
5.7.5. ETAPA 3 - FINALA NAȚIONALĂ
Finala națională L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy va avea loc în data de 11 Mai 2020.
Locația și data vor fi anunțate ulterior de către Reprezentantul de Vânzări Zonal L’Oréal Professionnel
și pe site-ul concursului.
Cei 15 participanți care s-au calificat în finală vor concura în cadrul acesteia. Organizatorul se va abate
de la această regulă numai în circumstanțe excepționale (e.g. deces). În situația în care vreo echipă se
află într-o situație pe care o consideră ca fiind excepțională se va adresa direct L’Oréal prin intermediul
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datelor de contact stipulate în prezentul regulament (colourtrophy@loreal.com), iar L’Oréal va putea
decide dacă față de informațiile prezentate permite echipei să rămână în concurs având o componență
schimbată.
Pentru toți cei 15 participanți care s-au calificat pentru Etapa 3 - Finala națională, modelul, culoarea
părului, coafura, ținuta și machiajul trebuie să rămână aceleași, sa fie identice cu cele regăsite în
fotografiile cu care s-au înscris la L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy.
Participanții vor avea la dispoziție 4 ore pentru a recrea look-ul câștigător de la Etapa 2 - Semifinala:
coafura, urmată de machiaj și ținută. Vopsitul va fi realizat în prealabil, nu se va putea realiza vopsitul
în ziua finalei.
Toți cei 15 participanți finaliști trebuie să fie pregătiți pentru a răspunde întrebărilor adresate de juriu
și de către experții din domeniul coaforii L’Oréal Professionnel privind tehnica, metodele de aplicare
și culorile folosite pe model pentru a verifica utilizarea exclusivă a produselor L’Oréal Professionnel.
Finala națională va fi transmisă online pentru ca evenimentul să câștige vizibilitate și să creeze
inspirație.
Din numărul de 15 finaliști ai concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy 2019 se vor
numi câștigătorii locurilor 1, 2 și 3, câștigătorul mențiunii pentru cea mai bună culoare, câștigătorul
mențiunii pentru cea mai avangardistă creație și câștigătorul Premiului Publicului, in prezenta unui
notar public.
Decizia juriului este definitivă.
5.7.6. CRITERII DE PUNCTAJ PENTRU ETAPA 3 - FINALA NAȚIONALĂ







Juriul va fi compus din experți din domeniul coafurii, fashion & beauty.
Finaliștii trebuie să demonstreze că sunt capabili să urmeze instrucțiunile concursului, prezentate mai
sus.
Evaluarea pentru L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy se va realiza după cum urmează:
Machiajul și ținuta: maxim 10 puncte;
Execuția tehnică a tunsorii și styling-ului: maxim 20 puncte;
Executarea tehnică a culorii: maxim 20 puncte;
Creativitate: maxim 20 puncte;
Total Look: maxim 30 puncte.
Mențiunea Color Award: va fi oferită pentru cea mai bună execuție a culorii, după acordarea celor 3
premii (locul 1, 2, 3).
Mențiunea Avant-garde Award: va fi oferită pentru cel mai creativ styling, după acordarea celor 3
premii (locul 1, 2, 3).
Se calculează media punctajelor acordate de fiecare membru al juriului pentru fiecare total look
prezentat în cadrul Etapei 3 – Finala națională, pentru a stabili ierarhizarea participanților, de la locul
1 până la ultimul loc.
Punctajele obținute în etapele anterioare nu vor fi luate în considerare în evaluările juriului din finală.
Fiecare evaluare este un proces decizional independent de etapele anterioare.
Decizia juriului este definitivă .

SECȚIUNEA 6. CÂȘTIGĂTORII FINALEI NAȚIONALE
6. Fiecare membru al juriului va trebui să aleagă dintre cei 15 de coafori finaliști locurile 1, 2 și 3 ale L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy, mențiunea pentru Colour Award și mențiunea pentru Avantgarde Award.
Pentru a stimula interesul clienților pentru look-urile create și pentru a evidenția talentul coaforilor
care concurează la L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy 2019, L’Oréal va organiza un premiu
distinct online, Premiul Publicului (People’s Choice Award).
6.1. Mecanismul acordării Premiului Publicului (People’s Choice Award):
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6.1.1. Perioada de Desfășurare a Secțiunii Campaniei People’s Choice Award:
Secțiunea Campaniei People’s Choice Award se desfășoară în perioada 01-15.04.2020, începând cu ora
10:00 AM („Perioada Campaniei”).
Înainte de ora de începere și după ora de încetare a acestei etape, îndeplinirea condițiilor menționate în
Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la People’s Choice Award.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata de desfășurare a prezentei secțiuni. Orice modificare
va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării
acestuia pe pagina web www.facebook.com/lorealprofessionnel.ro. După data încheierii secțiunii,
Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătura cu orice
circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării secțiunii.
6.1.2. Dreptul de Participare
Secțiunea Campaniei, People’s Choice Award, este accesibilă pentru participare celor 15 finaliști de L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite
în continuare „Participanți”).
Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a
prezentului Regulament.
6.1.3. Mecanismul. Modalitatea de Acordare a Premiilor
Această secțiune a Campaniei se desfășoară numai online, pe pagina de Facebook L’Oréal Professionnel,
disponibilă la adresa www.facebook.com/lorealprofessionnel.ro și este destinată pentru a stabili
câștigătorul People’s Choice Award din cadrul competiției L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy.
Regulamentul complet al competiției L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy poate fi accesat de aici:
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/#regulament .
În data de 01.04.2020 pe pagina de Facebook L’Oréal România va fi postat de către Organizator un album
de fotografii care va conține 15 fotografii ce reprezintă look-urile ajunse în finala naționala L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy. Fotografiile vor avea în descriere informațiile despre finaliști (nume,
prenume, salon) și rețeta de colorare.
Câștigătorul acestei secțiuni a Campaniei, People’s Choice Award, va fi finalistul a cărei fotografie a primit
cele mai multe voturi pe perioada de desfășurare a Campaniei.
1 vot = 1 reacție la postare (de tip like/love/wow). Reacțiile de tipul haha/sad/angry nu vor fi luate în
considerare ca voturi.
O persoană poate să voteze mai multe fotografii prin apăsarea butonului like din dreptul fotografiei.
Concurenții pot să își voteze propria lucrare și o pot promova. Pot atrage voturi în mod legitim anunțând
participarea la concurs în rândul membrilor familiei, prietenilor și contactelor, prin intermediul
platformelor sociale și în salon, în rândul clientelor.
Concurenților le este interzis să ofere sume de bani, beneficii, avantaje în schimbul primirii voturilor.
Practicile de vot frauduloase, care induc în eroare, manipulative, neconforme sau ilegale nu sunt permise și
vor conduce la descalificare. Pentru a evita orice dubiu, acestea vor include, însă fără a se limita la această
enumerare, solicitarea voturilor prin metode neconvenționale (grupuri care fac schimb de voturi unice sau
utilizarea website-urilor unor terțe părți) și/sau oferirea unor recompense financiare sau de altă natură în
schimbul voturilor (de ex. tratamente spa etc) sau stimulente (servicii de îngrijire a părului cu reducere sau
cadouri pentru cliente) și orice alte practici ilegale de votare care, în opinia legitimă a Organizatorului,
subminează practicile legitime de votare. În caz contrar vor fi eliminați din Concursului L’Oréal
Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”.
Concurenților le este interzis să defăimeze imaginea sau lucrarea unui alt concurent al Concursului L’Oréal
Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”.
Prin participarea la Campanie, Concurenții declară și recunosc că vor fi singurii responsabili pentru
încălcarea oricăror drepturi ale terților.
Pentru a ne asigura că toți concurenții au șanse egale, prima fotografie din album va fi
înlocuită zilnic cu ultima poză din album, astfel fiecare concurent va avea o zi poza
modelului său afișată prima în album. Schimbarea pozei se va face zilnic la ora 10:00 (ex. prima poză
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va fi prima în album de pe 01.04.2020, ora 10:00 până pe 02.04.2020, ora 9:59, ultima poză din album va
fi prima poză de pe 02.04.2020, ora 10:00 până pe 03.04.2020, ora 09:59, etc).
6.1.4. Câștigători
Câștigătorul premiului detaliat în cadrul secțiunii People’s Choice Award se va stabili în funcție de numărul
de voturi (reacții de tip like/love/wow) și va câștiga cel ce va primi cele mai multe în perioada de desfășurare
a competiției.
În data de 16.04.2020 la ora 10:00, Campania se va încheia și toate voturile (like-urile) înscrise după acel
moment nu vor mai fi luate în considerare.
Câștigătorul va fi anunțat in data bde 11 mai 2020 în cadrul finalei naționale L'Oréal Professionnel Style &
Colour Trophy. Câștigătorul va fi anunțat pe scenă și va fi invitat pentru ridicarea premiului.
6.1.5. Premiul Acordat
În cadrul acestei Campanii, Organizatorul va acorda 1 premiu, astfel:
- 1 premiu în valoare de 2.627 RON (fără TVA), format din:
 Curs de formare profesională națională;
 Diplomă;
 Expunere în Social Media, pe canalul de Facebook L'Oréal Professsionnel România.
Nu se acordă contravaloarea premiilor în alte produse.
În situația în care câștigătorul refuză să accepte premiul câștigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un
alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
De asemenea, câștigătorul nu are dreptul de a transfera premiul unei alte persoane.
6.1.6. Limitarea Răspunderii
Voturile înainte sau după perioada menționată în prezentul Regulament nu se iau în considerare.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la votarea
exprimată în legătură cu prezenta secțiune a Campaniei, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea
la Internet a persoanei care dorește să voteze în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa
întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern
datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita sistemului de votare din
Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același
cont de utilizator Facebook.
Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul
de orice răspundere.
Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător în
legătură cu premiul câștigat.
Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament oficial. Orice hotărâre
asupra Campaniei luată de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.
Organizatorul nu se va implica în nici un schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare
cu privire la Campanie, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele Campaniei, exceptând cele
menționate prin Regulamentul oficial.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
a. acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în numele său;
b. probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale
conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care accesează siteul/pagina de Facebook, incapacitatea Concurentului sau a persoanei ce dorește să voteze de a lucra pe
calculator sau de a naviga pe Internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia, din motive ce nu țin de
Organizator.
Toți Concurenții la Campanie recunosc și sunt de acord că Facebook nu va fi ținut răspunzător pentru niciun
prejudiciu suferit de către participanți ca urmare a participării la Campanie.
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Prin participarea la Competiția L'Oréal Professionnel Style & Colour Trophy, în calitate de Concurent, ca
urmare a încărcării fotografiei look-ului realizat de ei pe Facebook în legătură cu prezenta Campanie, toți
Participanții acordă Organizatorului o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă,
gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor de autor potrivit legii și pentru toate
modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă limita la dreptul de reproducere, distribuire,
împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial).
Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge, edita, traduce, decupa, adăuga un nou material sau de a aranja
materialul Concurenților astfel cum este necesar în scopurile legate de Campanie sau pentru orice scopuri
de marketing, publicitate sau promoționale legate de Campanie sau de a înlătura materialul în orice
moment, în baza consimțământului Concurentului acordat în prealabil. Acest consimțământ în formă scrisă
este o etapă eliminatorie la participarea la Campanie. În cazul refuzului acordării acestui consimțământ,
Participantul este eliminat din concurs. Dacă nu a fost solicitat altfel, numele Participantului poate fi
publicat alături de materialele postate în cadrul Campaniei.
În cazul în care Participanții nu doresc să acorde aceste drepturi sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia
nu pot participa la această Campanie.
Coaforul câștigător va fi prezentat cu Premiul Publicului (People’s Choice Award) și va fi invitat pe scenă să
își primească premiul în cadrul finalei naționale L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy 2019.
Odată finalizat procesul de jurizare, cele 15 modele ale coaforilor finaliști vor repeta coregrafia de scenă pe
care o vor prezenta în aceeași seară la spectacolul organizat pentru finala națională L’Oréal Professionnel
Style & Colour Trophy.
Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul finalei naționale L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy 2019, din
11 Mai 2020.
Decizia juriului este definitivă.
SECȚIUNEA 7. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI
7. Trofeul L’Oréal Professionnel Style & Colour constă în:
LOCUL 1: 1 curs de formare profesională internațional (care include cursul, cazarea, bilete de avion
la Paris, Franța), 1 pagină de publicitate în revistă, membru în juriul L’Oréal Professionnel Style &
Colour Trophy România 20201 și expunere în Social Media – valoarea individuală estimata a premiilor
este de 15.000 ron (fără TVA).
LOCUL 2: curs de formare profesională național, 1 pagină de publicitate în revistă și expunere în
Social Media – valoarea individuală a premiilor este de 10.000 ron (fără TVA).
LOCUL 3: curs de formare profesională național, 1 pagină de publicitate în revistă și expunere în
Social Media – valoarea individuală estimata a premiilor este de 5.000 ron (fără TVA).
Colour Award: curs de formare profesională național și expunere în Social Media - valoarea
individuală estimata a premiilor este de 5.000 ron (fără TVA).
Avant-garde Award: curs de formare profesională național și expunere în Social Media - valoarea
individuală estimata a premiilor este de 5.000 ron (fără TVA).
People’s Choice Award: curs de formare profesională național și expunere în Social Media valoarea individuală estimata a premiilor este de 2.627 ron (fără TVA).

Locul desemnat
Locul 1 – Trofeul Style & Colour
Trophy

În ce constă premiul
Curs de formare profesională
internațional

Nr.
premii

Valoare RON
(fără TVA)

1

15.000

1

În cazul în care Organizatorul anulează L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy România 2020, câștigătorul nu
poate avea niciun fel de pretenție pecuniară sau de orice fel.
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1 pagină de publicitate în revistă

Locul 2

Curs de formare profesională național
1 pagină de publicitate în revistă

1

10.000

Locul 3

Curs de formare profesională național
1 pagină de publicitate în revistă

1

5.000

1

5.000

1

5.000

1

2.627

Curs de formare profesională național
Colour Award
Curs de formare profesională național
Avant-garde Award
People’s Choice Award

Curs de formare profesională național
Total

42.627

Valoarea totală a premiilor oferite prin intermediul acestui concurs este de 42.627 RON (fără TVA).
Premiile vor fi acordate câștigătorilor în perioada Mai 2020– 31.10.2020, in funcție de perioadele in
care se desfășoară cursurile de formare profesionala.
Copia cărților de identitate comunicate în procesul de revendicare nu va fi procesata.
Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor.
SECȚIUNEA 8. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ
8. Evntualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte şi oricare dintre participanți, pe de altă parte,
se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.
Legea aplicabilă acestui Regulament este legea română.
SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
9. Organizatorul nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de
premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, pentru premii a căror valoare individuală
depășește 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe
care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform
prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
10. Concursul încetează prin următoarele modalităţi:
(i) prin ajungere la termen;
(ii) prin apariţia unui caz de forţă majoră;
(iii) din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Concursul;
(iv) prin decizia Organizatorului.
În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de participanţi, cu privire la
returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.
Încetarea înainte de termen va fi adusă la cunoştinţa publicului conform punctului 1.4. din acest
Regulament.
SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în
condițiile mai jos prezentate.
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11.2 Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea
prezentului concurs, prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct
de către participanți în vederea participării la concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și
în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea următorului scop: organizarea și desfășurarea
concursului “L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy" (”Concursul”) bazată pe înscrierea
participanților pe website-ul concursului http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/, în
urma căruia Organizatorul acordă conform mecanismului concursului, premiile menționate la
Secțiunea 7.
11.3 Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării concursului
“L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy" bazat pe înscrierea doritorilor pe website-ul concursului
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/, în urma căruia Organizatorul acordă conform
mecanismului concursului, premiile menționate la Secțiunea 7, Organizatorul și societățile comerciale
implicate în organizarea prezentului concurs, vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter
personal („Datele Personale”):
 Pentru participanti: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, loc de muncă (angajator și
adresa).
 Pentru model : numele, prenumele si imaginea, precum si seria si numarul cartii de identitate si
semnatura care apare in acordul incheiat
 Pentru fotograf : numele, prenumele si imaginile realizate acesta, precum si seria si numarul de
buletin si semnatura care apare in acordul incheiat
Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin formularul de înscriere la concurs, afișat pe site-ul
concursului , precum de catre model si fotograf prin semnarea acordurilor necesare participarii la
concurs.
În cazul câștigătorilor premiilor, este necesar ca acestia sa furnizeaze și copie de pe cartea de identitate, in
scopul asigurarii transportului si deplasarii
Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru desfășurarea concursului și pentru
înmânarea ulerioară a premiilor și nu în alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale, realizate
prin comunicări nesolicitate de către utilizatori.
11.4 Temeiul prelucrării. Menționăm că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate
în baza acceptării acestui regulament de concurs de către participanti la concursul “L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy", precum si in baza acordurilor pentru model si fotograf.
11.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale implicate în
organizarea prezentului concurs, colectează datele cu caracter personal ale participanților la concursul
“L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy" direct de la aceștia prin (i) înscrierea în prezentul
concurs și (ii) prin completarea formularul de înscriere, autorizația de lucrare și drepturi model afișate
pe site-ul concursului.
11.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. În desfășurarea activităților Organizatorului și pentru
îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii
sau parteneri în baza unor relații contractuale, cărora le pot fi divulgate datele participanților cu
caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite descrise în cuprinsul prezentului
regulament, respectiv pentru organizarea și defășurarea concursului și acordarea premiilor, respectiv
agentia de turism si agentia care efectueaza fotografierea si filmarea concursului.
La datele cu caracter personal vor avea acces si membrii juriului pentru a putea juriza concursul.
11.8 Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a concursului “L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy" datele vor fi prelucrate pe o durată de maxim 12 luni care începe
să curgă la finalizarea concursului. Datele cu caracter personal ale celor premiați care se regăsesc în
documentele financiar contabile necesare în scopuri fiscale, de exemplu în procesul verbal de predare
primire a premiilor, vor fi stocate de către L’ORÉAL ROMANIA pentru o perioada de 11 ani, în
deplină conformitate cu legislația fiscală. În situația în care vom fi obligați de lege sau de o autoritate
de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva reglementare către
autorități publice. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele
participanților vor fi șterse din baza de date L’ORÉAL ROMANIA.
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11.9 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile comerciale
implicate în organizarea prezentului concurs, se angajează să prelucreze datele furnizate numai în
scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu
dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau
în alte cazuri decât cele prevăzute de lege. Menționăm că în mod constant Organizatorul evaluează și
îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter
personal pe care le prelucrează și verifică ca toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de
protecție a datelor.
11.10 Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au
următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține
din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc
participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin
adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând
posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor
incomplete sau ștergerea datelor participanților în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest
sens utilizând datele de contact de mai jos;
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea
Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) participantul
consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii)
prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are
nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) participantul s-a opus
prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului
prevalează asupra drepturilor participantului;
d) Dreptul participantului de a-și retrage consițământul asupra prelucrării – în cazul în care
prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate
până la acel moment;
e) Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate
de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale
Organizatorului;
f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a
nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar
produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o masură semnificativă;
g) Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau
transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o altă bază de date, întrun format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care
prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului. În contextul îndeplinirii scopurilor din
prezentul Regulament, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate
atât către Parteneri ai organizatorului sau Agenții împuternicite din state membre ale Uniunii
Europene („UE”) sau Spațiului Economic European („SEE”).
h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal;
i) Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
11.11 Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment utilizând datele de contact ale
Organizatorului (i) prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul
social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail
dpo.ro@loreal.com, pe toată durata de desfășurare a concursului.
11.12 Responsabilul cu protecția datelor. Pentru orice întrebare sau orice aspect în legătură cu
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să transmită un e-mail la
adresa: dpo.ro@loreal.com.

13
C1 - Internal use

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI
12.
Regulamentul Concursului L’Oréal Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019” este pus
la dispoziție
participanților în
mod gratuit pe
site-ul oficial
al Concursului
(
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/) la secțiunea Regulamentul Concursului L’Oréal
Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”.
Eventualele sesizări cu privire la modalitatea de derulare a Concursului L’Oréal Professionnel “Style &
Colour Trophy România 2019” transmise pe adresa Organizatorului vor fi luate în considerație dacă
sunt recepționate până la maxim două săptămâni de la finalizarea Concursului L’Oréal Professionnel
“Style & Colour Trophy România 2019”.
În schimbul tuturor acestor oportunități, al expunerii și experienței oferite de L’Oréal România S.R.L. în
anul câștigării concursului, salonul și coaforul câștigător precum și modelul acestuia convin să cedeze
L’Oréal România, cu titlu gratuit, permanent și exclusiv, la nivel mondial, toate drepturile de autor, morale
sau de altă natură generate pe parcursul concursului, dar nu mai târziu de finalul anului 2020, conform
legislației privind drepturile de autor în vigoare, pentru utilizarea materialelor fotografice, video sau de altă
natură generate pe parcursul concursului și al anului câștigării concursului și să semneze un formular de
cedare a drepturilor pus la dispoziție de L’Oréal.
Regulamentul contine:
- Anexa 1:
- Anexa 2:

L’ORÉAL ROMÂNIA SRL
Vanya Panayotova
Administrator
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Anexa 1 la Regulamentul oficial al Concursului
L’Oréal Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”
ACORD PENTRU FOLOSIREA IMAGINII
de completat de către model

Conform înțelegerii anterioare a părților inclusă în scris în prezentul document, Subsemnata (Nume și
prenume) ……………………………………………….....................
Nr și serie CI……………………………………………………………………………………….
Autorizez în mod expres, conform condițiilor definite în cadrul prezentului document, societatea L’Oréal
România SRL (înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6064/1997, având codul unic de
înregistrare 9638038, cu sediul social situat în București, sector 1, Calea Floreasca, nr.169, corp A, etaj 6,
Floreasca Business Park) inclusiv filialele acesteia care fac sau care vor face parte din Grupul consolidat
L’Oréal, mai ales în contul mărcii sale L’Oréal Professionnel (denumită în continuare « L'ORÉAL »), să
exploateze, dacă este cazul, în baza autorizației și cesiunii acordate unui terț, imaginea mea, astfel cum este
stabilită în fotografie (fotografii) /video (video-uri) (denumit/ă în continuare « fotografie
(fotografii)/video (video-uri), realizate în momentul participării mele la concursul «L’Oréal
Professionnel Style & Colour Trophy România 2019».
Termenul de imagine este considerat că acoperă toate atributele personalității mele care includ în special
imaginea mea fixă sau mobilă, portretul meu, silueta mea, vocea mea, numele și prenumele meu, semnătura
mea.
 Autorizez în mod expres, conform condițiilor definite în cadrul prezentului document, societatea
L'ORÉAL, să exploateze orice comentariu, opinie, interviu, scris și în general, orice text pe care îl
voi realiza în cadrul participării mele la concursul «L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy
România 2019».
 Cesionez societății L'ORÉAL, cu titlu gratuit și exclusiv, pentru întreaga lume și pe o durată de 5
ani, drepturile de exploatare (dreptul de reproducere, de reprezentare și de adaptare) atașate
imaginii mele, astfel cum este stabilită în fotografie (fotografii) /Video (video-uri, și/sau privind
orice comentariu, opinie, interviu, scris și în general, orice text pe care îl voi realiza în scopuri
promoționale, în orice scopuri de comunicare internă și/sau externă, mai ales instituțională și/sau
comunicare corporate, precum și în orice scopuri de relații publice și de presă și/sau arhivă și/sau
de formare, mai ales pe următoarele suporturi de difuzare:
- AFIȘARE, în orice format, în cantități nelimitate;
- PRESĂ, număr de apariții nelimitate;
- EDITARE, număr de publicații nelimitate, mai ales editare pentru comunicare internă inclusiv forța de
vânzare și rețeaua de distribuție (saloane partenere, agenți etc.), evenimente, afișe pentru congrese,
saloane, standuri; comunicare BtoB, în presa profesională, pentru un număr de apariții și/sau cantități
nelimitate
- DIGITAL, inclusiv toate rețelele intranet, Internet (inclusiv toate site-urile de internet ale grupului
L'ORÉAL, filialelor sale și distribuitorilor), podcasts, bloguri, vloguri, toate rețelele de socializare (în special
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest etc.), site-uri de partajare video, Internet mobil, inclusiv 3G, 4G,
5G, MMS, video, pop ups, e-mail-uri, newsletter, orice videograme, tablete, cititor numeric portabil,
telefonie mobilă, aplicații mobile, material interactiv; precum și în orice loc public, atât în domeniul
comercial precum și în domeniul necomercial, congrese, saloane, show-uri; în circuitele închise sau în rețea
sau izolate în locurile de vânzare și/sau publice;
- SUPORTURI DE RELAȚII PUBLICE & PRESĂ, orice suport de relații publice și presă indiferent de
formă, cantitate și mijloace și mai ales dosar de presă, comunicate de presă etc.;
- RADIODIFUZIUNE , indiferent de modalitatea de difuzare, un număr nelimitat de difuzări;
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- DIFUZARE TV, indiferent de modalitatea de difuzare, un număr nelimitat de difuzări;
- CINEMA, orice săli și circuite de distribuție cinematografice, un număr nelimitat de difuzări;
- VIDEOGRAME, în cantități nelimitate;
- SUPORTURI DE FORMARE orice suport de formare indiferent de formă, cantitate și mijloace.
Această autorizație dă dreptul societății L'ORÉAL să aducă la forma inițială a imaginii mele, a
comentariilor, opiniilor, interviurilor, scrise și în general, a oricărui text direct sau prin intermediul unui
terț, orice modificare, adăugare, suprimare, reîncadrare, dublare etc., pe care le va considera utile, sub
rezerva că acest lucru să nu aducă atingere atributelor personalității mele.
De asemenea, fotografia (fotografiile)/video-ul (video-rile) va putea (vor putea) fi însoțită (însoțite) de orice
legendă, comentarii și/sau ilustrații, respectând personalitatea mea.
Această autorizație este permisă fără limite în ceea ce privește numărul de reproduceri, reprezentări și
adaptări realizate.
Orice materiale realizate în cadrul prezentei autorizații vor rămâne în proprietatea exclusivă a societății
L'ORÉAL.
Recunosc că retragerea fotografiei (fotografiilor)/Video-ului (video-urilor) care reproduc imaginea mea pe
rețelele de socializare și site-urile de partajare ale societății L'Oréal Professionnel și/sau Grupului L'ORÉAL
(în special Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr etc.) poate fi dificilă, și accept astfel ca fotografia
(fotografiile)/Video-ul (video-urile) să poată fi păstrat/ă (păstrate) pe rețelele de socializare și site-urile de
partajare în cauză, astfel cum a/au fost inițial postată/ postate, sub rezerva că societatea L'ORÉAL se
angajează să nu le posteze din nou sau să autorizeze terții să posteze din nou fotografia/ fotografiile/videoul (video-urile) după expirarea duratei prevăzute mai sus.
 Mă angajez să păstrez cu strictețe confidențialitatea conținutului prezentului acord precum și a
tuturor informațiilor, indiferent de natura acestora obținute cu ocazia execuției acestuia.
Dacă o stipulare oarecare din prezentul document va fi declarată nulă sau inaplicabilă de orice jurisdicție
sau printr-o decizie definitivă, aceasta va fi considerată nescrisă și toate celelalte stipulări vor rămâne pe
deplin în vigoare.
Orice litigiu privind prezentul acord, interpretarea sau execuția acestuia, va fi de competența exclusivă a
instanțelor competente.
Prezentul acord este supus în mod expres dreptul român.
Nume și prenume

Semnătură precedată de mențiunea scrisă de mână ” Îmi exprim acordul după citirea documentului”.

Nota privind prelucrarea datelor personale:
Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în temeiul prezentei autorizații sunt destinate exclusiv
societății L'ORÉAL în scopul implementării acesteia și desfășurării concursului « L’Oréal Professionnel
Style & Colour Trophy România 2019». Concursul include publicarea pe pagina de internet a fotografiei
dumneavoastră însoțita de numele și prenumele dumneavoastră, publicarea pe pagina de internet oficială
a brand-ului L’Oréal Professionnel a pozei dumneavoastră, publicarea pozei dumneavoastră în materialele
tipizate aferente concursului.
Aveți dreptul să accesați datele și să obțineți o copie, să rectificați datele dacă sunt incorecte sau incomplete;
să mutați datele într-o altă bază de date, să cereți ștergerea datelor sau restricționarea prelucrări acestora,
să depuneți plângerea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau să vă adresați instanțelor de judecată.
Veți putea exercita aceste drepturi în orice moment adresând un e-mail la oricare din următoarele adrese
de email: colourtrophy@loreal.com sau dpo.ro@loreal.com.
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Anexa 2 la Regulamentul oficial al Concursului
L’Oréal Professionnel “Style & Colour Trophy România 2019”
ACORD PENTRU EXPLOATAREA UNEI LUCRĂRI
Subsemnata/ul............................................................………….. CI serie............ nr........................ autorizez în
mod expres prin prezenta societatea L’Oréal România SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/6064/1997, având codul unic de înregistrare 9638038, cu sediul social situat în București, sector 1,
Calea Floreasca, nr.169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park, care acționează atât în numele său cât și în
numele și contul filialelor sale (denumită în continuare « L'ORÉAL »):
să reprezinte, să reproducă, să modifice și să difuzeze lucrarea din cadrul concursului L’Oréal Professionnel
Style & Colour Trophy România 2019 (denumită în continuare « Lucrare»)
Această utilizare este autorizată în orice scopuri de comunicare internă sau externă, corporate sau
financiară, de publicitate și promovare, precum și în orice scopuri de relații publice și scopuri istorice sau
de arhivă ale Grupului L’Oréal, produselor și/sau mărcilor sale, și mai ales pe următoarele suporturi:
•
•
•
•

•
•

Afișaj în orice format, în cantitate nelimitată,
Presă, număr de apariții nelimitate,
Editare, număr de publicații nelimitate,
Digital, indiferent de site/sau de suport, inclusiv toate rețelele de Internet, Intranet, podcasts,
bloguri, vloguri, site-uri de partajare de video, Internet mobil, toate rețelele de socializare (și mai
ales Facebook, Instagram, Twitter, Youtube sau Dailymotion) etc.
Am fost informat că aceste rețele de socializare sunt platforme care aparțin terților și în consecință
difuzarea și utilizarea Fotografiei mele sau a mărturiei mele pe aceste rețele de socializare vor fi
guvernate si de condițiile de utilizare stabilite de acești terți.
pe orice alt suport de publicitate (mai ales prin publicitate la locul de vânzare și asupra produselor
marca Grupului L’ORÉAL)
pe orice suport de formare, orice suport de formare indiferent de formă, de cantitate și de mijloace.
(denumite în continuare « Suporturi »).

Această autorizare dă dreptul societății L’ORÉAL și/sau oricărui prestator care acționează la cererea sa, să
aducă la fixarea inițială a lucrării precum și la adaptarea sa, orice modificare, adăugare (pentru orice
legende, comentarii, texte, lucrări, ilustrații etc.) sau suprimare, pe care L’ORÉAL le va considera utile, sub
rezerva respectării dreptului meu moral.
Această cesiune implică de asemenea autorizarea utilizării mai multor versiuni sau declinări și adaptări
realizate plecând de la lucrare, sub rezerva respectării dreptului moral al ARTISTULUI. Se stabilește că
L’ORÉAL își rezervă dreptul de a cita sau nu, numele meu în momentul comunicărilor privind lucrarea.
Garantez de asemenea societății L’ORÉAL exploatarea liberă și netulburată a lucrării.
Această autorizare privind lucrarea este permisă cu titlu gratuit pe o perioadă de 5 ani de la prima difuzare
pe unul dintre suporturi, în întreaga lume, fără limite în ceea ce privește numărul, și eventual în extras.

Recunosc că retragerea materialului de comunicare care reproduce lucrarea de pe rețelele de socializare și
site-urile de partajare ale Grupului L’ORÉAL (în special Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr etc.) poate
fi dificilă. L’ORÉAL să se angajeze să nu posteze din nou sau să autorizeze terții să posteze din nou
materialul de comunicare după expirarea duratei prevăzută mai sus.
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Recunosc că am fost informat că aceasta autorizare va fi făcută societăți L’ORÉAL care va avea în consecință
acces la datele mele.
□ Îmi exprim acordul
Nume

, Prenume

Semnătură :

Nota privind prelucrarea datelor personale:
Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în temeiul prezentei autorizații sunt destinate exclusiv
societății L'ORÉAL ROMÂNIA, o societate comercială din România, cu sediul social în București, sector 1,
Calea Floreasca, nr 169, corp A, etaj 6, Floreasca Business Park, România, înregistrată la registrul
Comerțului sub nr. J40/6064/1997, având codul unic de înregistrare 9638038 [VA ROG INTRODUCETI
TOATE DETALIILE DE IDENTIFICARE], în scopul implementării acestei autorizări și desfășurării
concursului « L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy România 2019». Concursul include publicarea
pe site-ul oficial http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/ a fotografiei dumneavoastră însoțită
de numele și prenumele dumneavoastră, publicarea pe pagina de Facebook oficială a brand-ului L’Oréal
Professionnel a pozei dumneavoastră, publicarea pozei dumneavoastră în materialele tipizate aferente
concursului.
Aveți dreptul să accesați datele și să obțineți o copie, să rectificați datele dacă sunt incorecte sau incomplete;
să mutați datele într-o altă bază de date, să cereți ștergerea datelor sau restricționarea prelucrări acestora,
să depuneți plângerea în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau să vă adresați instanțelor de judecată. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale
de către L’Oréal și despre drepturile dumeavoastră găsiți atat în Regulementul Concursului, cât și în politica
noastră
privind
prelucrarea
datelor
cu
caracter
personal
disponibilă
la
adresa:
http://lorealprofessionnel.ro/politica
Veți putea exercita aceste drepturi în orice moment adresând un e-mail la oricare din următoarele adrese
de email: colourtrophy@loreal.com sau dpo.ro@loreal.com sau a unei scrisori la adresa S.C. L’Oréal
România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Clădirea A, et.6.
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