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Termeni și condiții RO

1. Concurentele Miss Universe Romania trebuie să aibă cel puțin 18 ani sau sub 28 de
ani până la începutul concursului național.

2. Concurentele trebuie: a) Concurentele nu trebuie să fi fost niciodată căsătorite, să
fi anulat o căsătorie sau să fi dat naștere unui copil. Concurentele nu pot să fie
părinte, însărcinate sau să fie tutore legal al unui minor sau major. (b) să fie născute
în România sau să aibă ședere continuă de șase luni la momentul intrării și să dețină
un pașaport curent de România; (c) dacă câștigă titlurile Miss Universe România sau
Miss Univers, să poată semna un contract unic de agenție și management. (d) Nici o
persoană care a participat la finala vreunui concurs internațional sau s-a calificat la
finala oricărei competiții internaționale din același an nu este eligibilă să participe la
concurs. Organizatorii pot acorda o permisiune specială în circumstanțe atenuante.

3. În viața concurentului nu trebuie să existe nimic care să poată discredita orice
aspect al concursului sau al sponsorilor acestuia.

4. Formularele de înscriere trebuie să fie completate cu nume exact cum sunt scrise
pe pașapoarte etc. și nu nume asumate sau profesionale.

5. După ce au semnat formularul de înscriere și s-au calificat pentru finală,
concurenților li se amintește că au semnat un contract și că a-l încălca este o
problemă serioasă.

6. Miss Universe Romania este autor. Nicio persoană, nicio organizație, nu poate
utiliza titlurile, fără permisiunea Miss Universe Limited.

7. Prin participarea la procesul de selecție și, în cele din urmă, la concurs, un
concurent acordă organizatorii sau sponsorii evenimentului, dreptul gratuit de a
folosi numele ei, fotografii, voce, asemănare, recomandări etc., referitoare la concurs,
titlul sau orice astfel de legătură între concurent și concurs sau titlu în orice fel vede
adecvat în scopuri publicitare sau de promovare a vânzărilor, cu condiția ca o astfel
de utilizare să nu afecteze reputația sau numele concurentului. Un astfel de acord va



continua în mod similar pentru materialele ulterioare emise, care vor avea ca rezultat
participarea la concurs sau pe parcursul anului de mandat, dacă va câștiga titlul. Nu
putem garanta returnarea materialelor care ne sunt trimise ca parte a unei cereri.

8. Concurenții sunt de acord că de la data câștigării unui concurs de calificare, până
la o perioadă de paisprezece zile de la finala națională, sau pentru o perioadă de șase
luni de la sfârșitul domniei lor ca titular al titlului, nu vor, fără permisiunea prealabilă
în scris de la organizatorii fac orice declarație către mass-media, direct sau indirect,
nici nu acordă interviuri și nici nu scrie nicio poveste care să conțină competiția sau
care să implice numele acesteia.

9. Concurenții sunt de acord că numele și fotografiile lor pot fi folosite de organizator
în orice caracteristică publicitară sau de promovare în care sunt incluse numele „Miss
Univers Romania” sau „Miss Univers”, cu condiția ca această publicitate sau
promovare să nu jignească bunul gust normal.

10. ESTE SUBLINIAȚI CĂ ORGANIZATORII NU POT FI NICIODATĂ RESPONSABILI ÎN
ORICE CIRCUMSTANȚĂ PENTRU PIERDEREA OBIECTELOR PERSONALE ALE
ORICĂREI CONCURENTE.CONCURENTELE SUNT RESPONSABILE DE SUPRAVEGHEA
PROPRIILOR BUNURI PE TOATĂ DURATA. ASIGURATI-VĂ DE DEPOZITAREA
BUNIRILOR SI VALORILOR ÎN DEPOZITELE DE SIGURANȚĂ A HOTELURILOR.

----------------------------------------

Terms and Conditions EN

1. Miss Universe Romania contestants must be not less than 18 or over 28 at the start
of the National competition.

2. Contestants must: (a) contestants must never have been married, had a marriage
annulled, given birth to a child, be pregnant or be a legal guardian of a minor or
adult. (b) be born in Romania or have six months continuous residency at the time of
entry and hold a current Romanian passport; (c) if she wins the Miss Universe
Romania or Miss Universe titles, be able to sign a Sole Agency and Management
contract. (d) No person who has taken part at any time in the Final of any
international competition or has qualified for the Final of any international
competition the same year is eligible to enter the competition. Special permission
may be given by the organizers in extenuating circumstances.



3. There must be nothing in the contestant’s background that could bring into
disrepute any aspect of the contest or its sponsors.

4. Entry forms must be filled in with names as they are on passports, etc., and not
assumed or professional names.

5. Having signed the entry form and qualified for the final, contestants are reminded
that they have signed a contract and that to break it is a serious matter.

6. The Miss Universe Romania is copyright. No person, nor organization, may use the
titles, without the permission of Miss Universe Limited.

7. By entering the selection process and ultimately the contest, a contestant grants
the organizers or the sponsors of the event, the free and unfretted right to use her
name, photographs, voice, likeness, recommendations, etc., relating to the contest,
its title or any such connection between the contestant and the contest or title in
any way it sees fit for advertising or sales promotions purposes, providing such use is
not in a manner to cause harm to the contestant’s reputation or name. Such
agreement will continue in a similar manner for further material issued resulting in
participation in the contest or during the year of office if she wins the title. We
cannot guarantee the return of any materials sent to us as part of an application.

8. Contestants agree that from the date of winning a qualifying contest, until a
period of fourteen days after the National Final, or for a period of six months after
their reign as titleholder ends, they will not, without the prior permission in writing
from the organizers, make any statement to the media, either directly or indirectly,
nor give any interviews nor write any stories whatsoever appertaining to the
competition or involving its name.

9. Contestants agree that their name and photographs may be used by the organizer
in any advertising or promotion feature where the names “Miss Universe Romania”
or “Miss Universe” are included, providing such advertising or promotion shall not
offend normal good taste.

10. IT IS EMPHASISED THAT THE ORGANISERS CANNOT IN ANY WAY BE HELD
RESPONSIBLE IN ANY CIRCUMSTANCES FOR THE LOSS OF ANY CONTESTANT’S
PERSONAL EFFECTS. LOOK AFTER YOUR OWN EFFECTS AT ALL TIMES. WHEN
APPROPRIATE TAKE OUT INSURANCE AND DEPOSIT VALUABLES IN HOTEL SAFETY
DEPOSITS.

-------------------------------



Protectia datelor

Actualizat la 15. 06. 2021.

MISS UNIVERSE România se angajează să ofere informații online de calitate. În timp
ce încurajăm natura interactivă a mass-media online, ne străduim să asigurăm
siguranța online și confidențialitatea utilizatorilor noștri. Miss Universe România este
destinat vizitatorilor interni și în consecință, se adresează în mod special către
rezidenții României. Această politică, la fel ca și mediul online, poate fi modificată.
Politici de colectare a informațiilor Miss Universe România colectează informațiile pe
care le furnizați la cerere, inclusiv numele dvs. și adresa de e-mail. Putem folosi
aceste informații pentru, de exemplu:

• vă oferă informații personalizate, cum ar fi listări de evenimente.
• vă trimite prin e-mail sau e-mail cu informații despre rezultate, actualizări,
evenimente viitoare.
• vă trimite prin poștă sau prin e-mail informații despre site-ul web sau alte produse și
servicii Miss Universe România
• promovarea online sau offline a concursului Miss Universe Romania.

Site-ul nostru, designul, conținutul și limbajul, precum și activitățile noastre, sunt
direcționate către un public adult. Dacă ar fi să descoperim că un copil a trimis
informații de identificare personală în orice zonă a site-ului (adică aplicații), Miss
Universe România ar șterge informațiile imediat. Trebuie să știți că, dacă suntem
solicitați de poliție sau de orice autoritate de reglementare sau guvernamentală care
investighează activități ilegale suspectate pentru a accesa și dezvălui informații de
identificare individuală referitoare la activitățile dvs. în timpul utilizării site-ului nostru
web, vom face acest lucru. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a dezvălui
informații de identificare individuală către terțe părți în cazul în care apare o
reclamație cu privire la utilizarea site-ului nostru web, iar această utilizare este
considerată de noi incompatibilă cu aceste condiții. Sunteți de acord că nu vă
opuneți să vă contactăm din scopurile de mai sus, fie prin telefon, e-mail sau în scris
și confirmați că nu considerați și nu veți considera oricare dintre cele de mai sus ca
fiind o încălcare a oricăruia dintre drepturile dvs. în temeiul Regulamentelor 1999
privind telecomunicațiile (protecția datelor și confidențialitatea).

Transferuri de afaceri În cazul în care toate sau în mare parte toate activele legate
de Miss Universe România sunt transferate sau vândute către o altă entitate,
informațiile de identificare personală pot fi transferate entității achizitoare.



Cazuri speciale De asemenea, putem dezvălui informații de identificare personală
unor terțe părți atunci când este impus de lege sau este relevant pentru investigații
sau proceduri judiciare sau guvernamentale, sau altfel necesare pentru a proteja
site-ul nostru web sau siguranța utilizatorilor săi. În afara celor menționate mai sus, în
prezent nu intenționăm să folosim informațiile dvs. personale în alte scopuri. Cu
toate acestea, în viitor putem dezvălui informațiile personale pe care le-ați furnizat
unor terțe părți în scopuri suplimentare, cum ar fi concursuri online pe platformele
de socializare Miss România și, în cazul în care o vom face, vom furniza notificări cu
privire la această utilizare utilizatorilor noștri.

E-mail Miss Universe România oferă adulților posibilitatea de a ne trimite e-mailuri.
Nu solicităm informații de identificare personală, cu excepția prenumelui și a adresei
de e-mail, pe care le folosim exclusiv în scopul de a răspunde la întrebări.

Miss Universe România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment
informațiile, caracteristicile, produsele, politicile, promoțiile, dezvăluirile și renunțările.
Vă rugăm să verificați periodic acești termeni pentru modificări. În partea de sus a
politicii indicăm data ultimei actualizări. Utilizarea continuă a site-ului web Miss
Universe România după publicarea modificărilor la acești termeni va însemna că
acceptați aceste modificări și veți fi considerat că se aplică politicilor revizuite și
caracteristicilor noi sau modificate.

--------------------------------------------------------

Policy page

Last updated on 15. 06. 2021.

MISS UNIVERSE Romania is committed to providing quality online information.
While we encourage the interactive nature of online media, we strive to ensure the
online safety and privacy of our users. Miss Universe Romania is intended for
domestic visitors and, consequently, is specifically directed towards residents of
Romania. This policy, like the online medium itself, is subject to change.

Information Collection Policies. Miss Universe Romania collects the information you
provide upon application including your name, and e-mail address. We may use this
information to, for example:

• provide you with personalized information such as event listings.
• mail or e-mail you with information regarding results, updates, upcoming events.



• mail or e-mail you with information about the Website or other Miss Universe
Romania products and services.
• promoting online or offline Miss Universe Romania contest.

Our site, the design, content, and language, as well as our activities, are targeted to a
grown-up audience. If we were to discover that a child submitted personally
identifiable information in any area of the site (i.e. applications), Miss Universe
Romania would delete the information immediately. You should be aware that if we
are requested by the police or any regulatory or government authority investigating
suspected illegal activities to access and disclose individually identifiable information
concerning your activities whilst using our website, we shall do so. We also reserve
the right to disclose individually identifiable information to third parties where a
complaint arises concerning your use of our website, and that use is deemed by us
inconsistent with these conditions. You agree that you do not object to us contacting
you for any of the above purposes whether, by telephone, e-mail, or in writing and
you confirm that you do not and will not consider any of the above as being a breach
of any of your rights under the Telecommunications (Data Protection and Privacy)
Regulations 1999.

Business Transfers In the event that all or substantially all of the assets relating to
Miss Universe Romania are transferred or sold to another entity, personally
identifiable information may be transferred to the acquiring entity.

Special Cases We may also disclose personally identifiable information to third
parties when required by law or is pertinent to judicial or government investigations
or proceedings, or otherwise necessary to protect our Web site or the safety of its
users. Other than as set forth above, we do not at present intend to use your personal
information for other purposes. However, in the future, we may disclose personal
information you have provided to third parties for additional purposes such as online
contests on Miss Romania Social Media Platforms, and in the event we do, we will
provide notices of such use to our users.

Email Miss Universe Romania provides adults the opportunity to send e-mail to us.
We request no personally identifiable information except his/her first name and
e-mail address, which we use solely for the purpose of responding to questions.

Miss Universe Romania reserves the right to change the information, features,
products, policies, promotions, disclosures, and disclaimers at any time. Please check
these terms periodically for changes. At the top of the policy, we indicate the date of
the last update. The continued use of the Miss Universe Romania website following
the posting of changes to these terms will mean you accept such changes, and be
deemed to apply to the revised policies and new or modified features.


