
Regulament concurs online 
- Completează sondaje online și acumulează puncte - 

Organizator: 

• Concursul organizat este conceput şi administrat de către iSense Solutions In-
ternational Research SRL, reprezentată legal prin administrator, denumită în con-
tinuare organizator. 

• Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi 
sunt obligatorii pentru toţi participanţii.  

Definitii: 

Termenii următori, așa cum sunt folosiți in cele ce urmeaza, au următoarele semnifi-
cații: 

• “Castigatorul” este panelistul care a acumulat in urma completarii sondajelor un 
numar de 3000 de puncte, apasa butonul “Răscumparare” din cont si care va 
primi ca premiu o recompensa de 30 de euro. 

• “Panelul” este o platforma in care se inscrie voluntar orice persoana ce utilizeaza 
internetul si care au fost de acord sa ia parte in mod regulat la sondaje. 

• “Panelistul” este persoana care s-a înregistrat in panel si care completeaza ches-
tionare online.  

• “Sondajul” sau “chestionarul” se refera la instrumentul online prin intermediul 
caruia un panelist isi exprima opinia despre produsele sau serviciile care fac 
subiectul acestuia.  

Durata si aria de desfăşurare a concursului: 

• Concursul se desfășoară pe teritoriul mai multor țări: Bulgaria, Croatia, Serbia, 
Slovenia, Albania, Statele Unite ale Americii (USA), Marea Britanie (UK), Germania. 
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• Concursul se desfasoara pe o perioadă de 12 luni, fiind posibilă prelungirea aces-
tuia în mod automat cu perioade subsecvente de 30 zile, până la decizia organiza-
torului de întrerupere. 

Participanti 

• Sunt înscrise în concurs toate persoanele care au cont în Sense Panels. 

• Poate participa la concurs orice persoană fizică începând cu vârsta de 16 ani, care 
are cont cu o adresa de e-mail validă în panel-urile online Sense Panels și care are 
statusul de Activ în panel (răspunde frecvent la chestionare, nu are adresa de e-
mail greșită, nu și-a dezactivat contul, nu este declarat inactiv, si-a dat acordul de a 
participa la studii prin intermediul panelului).  

• Dacă un membru al Sense Panels nu răspunde la un sondaj în decurs de 12 luni în 
conditiile în care a primit invitații la studii, iSense Solutions International Research 
SRL isi rezerva dreptul sa declare inactivă acea persoană. Organizatorul își rezervă 
dreptul de a șterge toți membrii care au fost inactivi în decursul unui an de zile.  

• Orice membru Sense Panels este liber să-și manifeste în orice moment dorința de 
a ieși din acest panel. În momentul în care o persoană decide să-și șteargă contul, 
datele despre acea persoană vor fi șterse din baza de date, iar persoana respec-
tivă nu va mai putea fi contactată. În cazul în care dorește, se poate reînscrie în 
panel, însa va pierde punctajul acumulat anterior. 

Mecanismul concursului 

• Persoanele care doresc sa participe la concurs trebuie sa se înscrie in Sense Pan-
els, accesând formularul de înscriere.  

• Persoanele înscrise în Sense Panels primesc invitații pentru a completa sondaje 
online pe adresa de e-mail cu care s-au înscris în panel. 

• Pentru fiecare sondaj completat, participanții primesc puncte. Numărul de puncte 
primite variază în funcție de durata sondajului.  

• În invitațiile primite sunt specificate durata chestionarului si numărul de puncte 
aferent.  
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• Primesc punctele aferente doar persoanele care au statusul de complet pentru 
acel sondaj (se califică pentru studiu, nu renunță la completarea chestionarului si 
au dus chestionarul până la final).  

• Numărul de puncte primit diferă în funcție de durata chestionarului. 

• De asemenea, participanții pot vedea punctajul acumulat după fiecare sondaj in 
contul din panel. 

Premiile acordate 

• Este acordat un număr nelimitat de premii in valoare de 30 de euro. 

• Persoanele înscrise în panel vor primi 30 de euro atunci când acumulează 3000 de 
puncte din completarea chestionarelor online si  apasă butonul “Răscumparare” 
din cont. 100 de puncte reprezintă echivalentul a 1 EURO. 

Procedura acordarii recompensei 

• Organizatorul primeste o notificare din platforma de concurs cand un panelist este 
incadrat ca si castigator si acesta solicită răscumpărarea premiului si ii va solicita 
acestuia, prin mail, informatiile necesare pentru a primi premiul (Nume, Prenume, 
contul bancar). 

• Premiile vor fi oferite o singură dată pe lună, în data de 18 a lunii în curs. Dacă un 
participant acumulează cele 3000 de puncte după data de 18 a lunii în curs, va 
primi banii luna următoare pe data de 18.  

• Daca data de 18 a lunii coincide în zilele de sâmbătă sau duminică se vor transfera 
în prima zi lucrătoare după data de 18 a lunii. Pot aparea eventuale întârzieri în 
procesarea plății de până la 10 zile lucrătoare. 

• Dacă o persoană nu a trimis informatiile necesare pentru validarea plății până la 
data de 17 a lunii in curs, va primi banii în următoarea lună, cu mentiunea ca va 
trebui sa indeplineasca toate conditiile si procedura mentionata. 
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• Informatiile de identitate sunt necesare pentru a valida că în posesia premiului in-
tră persoana care a fost desemnată câștigător și pentru declararea premiilor 
oferite către organismele publice competente. Documentele sunt păstrate în con-
tabilitate, conform legii. 

• Dupa retragerea recompensei, punctajul panelistului va fi resetat la 0, iar la acu-
mularea altor 3000 de puncte, acesta va fi desemnat din nou castigator.  

Litigii: 

• Acest Regulament este aplicabil tuturor participanților la concursul organizat de 
iSENSE SOLUTIONS INTERNATIONAL RESEARCH S.R.L, societate comerciala 
înmatriculată in România, Bucuresti, Sector 2, strada S.V. Rahmaninov, Nr. 29, Scara 
2, Etaj 2, Ap. 17, având punct de lucru (si adresa de corespondenta) in Strada Oc-
cidentului nr 3, etaj 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/11410/17.09.2015, cod unic de inregistrare RO35015004, telefon 
+40770250585, adresa  de  email support@sensepanels.com persoana de con-
tact. 

• Societatea Isense Solutions International Research  SRL este  sponsorul  concursu-
lui.  

• Concursul se  desfășoară  conform  regulamentului, conform  legislației  naționale  
a organizatorului,  respectiv  conform  legislației  aplicabile  pe  teritoriul  
României.  

• In  situația  unui  diferend,  părțile   vor  încerca  soluționarea amiabilă.  In situația  
unui  litigiu,  acesta  este   de competența  instanțelor  din Romania,  conform  leg-
islației  aplicabile  pe  teritoriul  României. 

Taxe și Impozite 
Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în 
premiile obținute de către câștigători ca urmare a prezentului regulament, în confor-
mitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de 
orice altă natură, în legătură cu aceasta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

Alte clauze 
• Regulamentul poate fi cerut în mod gratuit de către participanți cu o solicitare 

trimisă pe adresa de e-mail support@sensepanels.com 
• Regulamentul este public și poate fi accesat pe pagina https://sensepanels.com

 /  4 4
iSense Solu-ons cu sediul social în str. Cernăuţi nr. 13, bl. A10, sc. 1, et. 7, ap. 46, Sector 2. 

Punct de lucru în str. Occidentului nr. 3, Cladirea IVY, et. 3, Sector 1

mailto:support@sensepanels.com
https://sensepanels.com

