
MASTERCHEF 2019 
Temeni si Conditii de inscriere: 
 
Introducere si definitii 
 
Formularul de Inscriere se completeaza de catre orice persoana eligibila, conform Termenilor si 
Conditiilor de inscriere, cu scopul de a dobandi calitatea de Participant in cadrul Concursului din 
cadrul programului televizat de divertisment, denumit “MASTERCHEF”, care urmeaza a fi 
produs de catre PRO TV, in vederea descoperirii unor noi talente in domeniul gastronomiei din 
randul Participantilor,. Prin completarea si trimiterea Formularului de Inscriere publicat pe site-
ul masterchef.protv.ro , Candidatii confirma faptul ca indeplinesc toate Criteriile de eligibilitate 
ale Concursului si ca au citit si acceptat in mod expres toate dispozitiile Termenilor si Conditiilor 
de inscriere, astfel cum sunt enuntate in prezentul document. 
 
Urmatoarele definitii se vor aplica intocmai Termenilor si Conditiilor de inscriere, dupa cum 
urmeaza: 
 
“Candidat” – inseamna orice persoana care completeaza Formularul de Inscriere la Concurs; 
“Formular de Inscriere” -  inseamna formularul completat de Participant pentru inscrierea la 
Concursul din cadrul Programului; 
“PRO TV”/”Organizatorul” – inseamna Societatea PRO TV S.R.L, persoana juridica romana, 
avand sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, 
cont IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la  ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala 
Bucuresti, care produce si radiodifuzeaza Programul televizat de divertisment „MASTERCHEF” 
pentru si pe postul de televiziune „PRO TV”;  
“Concursul” – inseamna competitia organizata in vederea descoperirii unor noi talente culinare, 
desfasurata pe parcursul etapelor de Selectie si Participare, astfel cum vor fi organizate de 
Organizator in cadrul Programului televizat de divertisment „MASTERCHEF”; 
„Criterii de eligibilitate” – inseamna criteriile minime pe care Candidatii trebuie sa le 
indeplineasca pentru a putea participa in cadrul Concursului si care fac parte integranta din 
Termenii si Conditiile de inscriere; 
„Participant” – inseamna orice Candidat care este selectat de Organizator pentru una sau mai 
multe din etapele de participare la Concurs; 
 “Programul televizat de divertisment” – inseamna programul de televiziune realizat de PRO TV 
si intitulat “MASTERCHEF” in cadrul caruia se desfasoara Concursul; 
 
Concursul se va desfasura in cadrul a doua etape, respectiv Etapa Selectiei si Etapa Participarii, 
astfel: 

(1) Etapa Selectiei va consta in: 
 

(I) Inscrierea: - reprezinta procesul in care orice persoana interesata sa participe la 
Concurs, va putea completa si trimite Formularul de Inscriere, publicat de 
Organizator la adresa masterchef.protv.ro. Inscrierea pe site nu garanteaza in mod 



automat participarea la Preselectie. Toate detaliile personale si/sau informatiile 
completate de Candidat in Formularul de Inscriere trebuie sa fie adevarate, corecte 
si care nu induc in eroare Organizatorul;  

 
(II) Preselectia: - reprezinta procesul in care reprezentantii Organizatorului vor selecta 

din randul Candidatilor persoanele care sunt eligibile pentru a participa la etapele 
urmatoare ale Concursului si le vor trimite acestora o invitatie la Preselectiile cu 
juriu. Decizia in ceea ce priveste Candidatii selectati in acest proces apartine exclusiv 
Organizatorului, decizia fiind finala si irevocabila; 

 
(III) Preselectiile cu juriu: - reprezinta procesul in care Candidatii selectati vor fi testati de 

Organizator pentru stabilirea Participantilor in Etapele urmatoare. 
 

(2) Etapele Participarii vor consta in: 
 

(I) Preselectii cu juriu; 
(II) Probe; 
(III) Finala. 

 
Organizatorul sau PRO TV au dreptul oricand si la libera lor alegere sa modifice, extinda, 
diminueze sau sa inceteze Etapa de Selectie sau orice alta etapa subsecventa a Concursului, 
inclusiv dar fara a se limita la structura, continutul, regulile, datele de desfasurare sau locatiile 
acestuia, in vederea obtinerii scopului urmarit. 
 
Criterii de eligibilitate: 
 

1. Varsta: - La data la care completeaza si trimite Formularul de Inscriere Candidatul a 
implinit varsta de 18 ani. Prin exceptie, poate participa la Concurs si persoana fizica  care 
nu a implinit varsta de 18 ani la data la care care completeaza si trimite Formularul de 
Inscriere, dar exclusiv cu acordul scris al ambilor parinti;  

2. Domiciliul: - La data la care completeaza si trimite Formularul de Inscriere, Candidatul 
detine dreptul legitim de a locui sau munci pe teritoriul Romaniei si este capabil sa 
poata demonstra acest drept in orice moment, in situatia in care Organizatorul ii vor 
solicita in scris acest lucru;  

3. Angajamente contractuale: - La data la care completeaza si trimite Formularul de 
Inscriere, Candidatul nu este implicat in niciun raport sau act juridic, scris sau verbal, 
care l-ar putea impiedica sa participe la Programul televizat de divertisment 
“MASTERCHEF” sau care si-ar putea produce efectele in perioada desfasurarii 
Concursului. Candidatul se obliga sa divulge Organizatorului existenta oricaror 
asemenea raporturi si/sau acte juridice care isi produc efectele sau urmeaza sa isi 
produca efectele la data sau ulterior datei la care Candidatul a completat si trimis 
Formularul de Inscriere. Intr-o asemenea situatie, PRO TV isi rezerva dreptul, la libera lor 
apreciere, de a refuza cererea de inscriere in Concurs a oricarui Candidat sau de a-l 



descalifica, in cazul in care considera ca un asemenea raport si/sau act juridic il poate 
impiedica pe Candidat sa participe la Concurs;  

4. Incompatibilitate: - Candidatul nu este, la data la care completeaza si trimite Formularul 
de Inscriere, salariat al PRO TV si/sau ruda sau afin de pana la gradul IV, in linie directa 
sau colaterala, cu vreun salariat al Organizatorului sau al PRO TV si nici nu este implicat 
in vreo activitate referitoare la dezvoltarea, productia, distributia, sau orice alte 
activitate in legatura cu Programul televizat de divertisment si/sau Concursul. Orice 
situatie contrara dispozitiilor prezentului articol va fi comunicata de indata de Candidat 
Organizatorului, care va decide, la libera sa apreciere, asupra fiecarui element de 
incompatibilitate in parte; 

5. Modificari ale criteriilor: - Criteriile de eligibilitate pot fi modificate si/sau revizuite in 
orice moment de catre PRO TV, la libera sa alegere.  

 
Data inchiderii procesului de Inscriere in Concurs: 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda in orice moment si la libera sa apreciere 
procesul de Inscriere. Cu toate acestea, pentru a se putea valida o cerere de Inscriere in 
Concurs, Candidatii vor trebui sa trimita Organizatorului Formularul de Inscriere pana cel tarziu 
la data de 01.07.2019 (“Data Finala”). Candidatii inteleg si sunt de acord ca orice Formular de 
Inscriere trimis Organizatorului dupa Data Finala nu va fi luat in considerare de catre 
Organizator. Nu vor fi luate in considerare inscrierile trimise in orice alta modalitate in afara de 
cea prezentata in prezentul document (cum ar fi dar fara a se limita la e-mailuri, notificari pe 
retelele de socializare, etc) 
 
Deciziile Organizatorului: 
 
Organizatorul are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toata perioada de desfasurare a 
Concursului sa refuze orice cerere de inscriere in Concurs sau sa descalifice orice 
Candidat/Participant care nu indeplineste unul sau mai multe din Criteriile de eligibilitate sau 
care a incalcat oricare din dispozitiile Termenilor si Conditiilor de inscriere in Concurs. Toate sau 
oricare din deciziile referitoare la refuzul cererilor de inscriere ale Candidatilor si/sau 
descalificarea Candidatilor/Participantilor vor fi luate de Organizator fara nicio limitare, la libera 
sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive si irevocabile. In acest sens, Organizatorul nu are 
obligatia de a purta vreo corespondenta in legatura cu refuzul cererilor de inscriere ale 
Candidatilor sau descalificarea Candidatilor/Participantilor.  
 
Organizatorul, la alegerea sa exclusiva, va avea dreptul sa filmeze, sa inregistreze audio, vizual 
si/sau audiovizual, sa fotografieze, total sau partial, participarea Candidatilor/Participantilor la 
Concurs, pe toata perioada de desfasurare a acestuia, indiferent daca este vorba de etapele, 
oficiale sau nu,  premergatoare sau ulterioare Preselectiei, indiferent daca 
Participantul/Concurentul se afla in spatiul desemnat de Organizator si/sau PRO TV pentru 
desfasurarea Concursului sau in afara lui. Organizatorul va avea dreptul sa foloseasca in orice 
mod si la alegerea sa exclusiva, numele si prenumele, imaginea, vocea, conversatia, biografia, 
orice fotografii ale Candidatilor/Participantilor si orice inregistrari audio sau video sau 



audiovizuale ale acestora, inclusiv dar fara a se limita la, inregistrarile unor interviuri in care 
Candidatii/Participantii au avut calitatea de intervievati sau orice alta calitate, indiferent daca 
aceste inregistrari au fost realizate la sau in legatura cu participarea Candidatilor/Participantilor 
la Concurs, precum si in oricare din Etapele Concursului, in scopul realizarii Programului 
televizat de divertisment „MASTERCHEF” sau in scopul promovarii Programului televizat de 
divertisment si/sau a promovarii PRO TV, in activitatea de distribuire a Programului televizat de 
divertisment si in orice alta activitate de exploatare a Programului televizat de divertisment, 
indiferent de forma si de locul in care oricare dintre aceste activitati se desfasoara. Astfel 
Organizatorul este autorizat inclusiv, dar fara a se limita la, sa produca  si sa distribuie bunuri de 
orice fel (corporale sau necorporale) in legatura cu dreptul sau anterior mentionat si/sau sa 
ofere servicii, fara sa fie obligat la plata oricarei contraprestatii, de nicio natura. Activitatile care 
fac obiectul  prezentului paragraf pot fi comerciale sau necomerciale, realizate exclusiv de 
Organizator sau in parteneriat cu terti. 
 
Cesiune drepturilor patrimoniale de autor 
 
Candidatii, respectiv Participantii, inteleg pe deplin si sunt de acord ca prin completarea si 
trimiterea Formularului de inscriere, respectiv a participarii la Concurs, ii cesioneaza 
Organizatorului, cu caracter exclusiv, imediat, pe durata maxima pentru protectia drepturilor 
conexe dreptului de autor prevazuta de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si 
drepturile conexe dreptului de autor si nelimitat teritorial, orice drept patrimonial conex 
dreptului de autor decurgand din sau in legatura cu participarea la Concurs, Organizatorul fiind 
indreptatit, dar nu obligat, inclusiv, dar fara a se limita la, sa includa toate sau oricare dintre 
prestatiile Candidatilor/Particpantilor, partiale sau integrale, in Concurs si/sau in orice forma de 
promovare si/sau de distribuire si/sau de exploatare a Concursului sau a Programului televizat 
de divertisment, indiferent de locul in care acestea se desfasoara, astfel incat aceste prestatii sa 
poata fi radiodifuzate, radiodifuzate secundar, retransmise prin cablu, comunicate public in 
lume prin orice mijloc media si/sau in orice format existent acum sau in viitor (inclusiv prin 
Internet si retelele de telefonie mobila), imprumutate, inchiriate, distribuite, importate in 
vederea distribuirii pe piata. De asemenea, Candidatii, respectiv Participantii, se obliga sa 
exercite cu buna-credinta drepturile morale aferente drepturilor conexe dreptului de autor, in 
caz contrar Organizatorul avand dreptul sa fie despagubiti corespunzator prejudiciului suferit. 
 
Confidentialitatea 
 
Candidatii/Participantii se obliga sa nu divulge in orice forma si prin orice mijloc de comunicare 
(ex.: verbala, scrisa, electronica etc.), fara acordul scris si expres al Organizatorului, oricare din 
informatiile pe care le obtin in legatura cu Programul televizat de divertisment “MASTERCHEF” 
si/sau Concurs si/sau Organizatorul si/sau echipa de productie a Concursului/Programului 
televizat de divertisment si/sau oricare din Candidati/Participanti sau in legatura cu Formularul 
de inscriere si/sau posibila participare in cadrul Concursului/Programului televizat de 
divertisment a oricaror persoane, mai putin informatiile care erau publice anterior momentului 
completarii si trimiterii Formularului de Inscriere.  
 



Protectia datelor cu caracter personal 
 

Prin inscrierea la Concurs, candidatii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa 
organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in 
orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru a putea permite 
înscrierea în Concurs, posibilitatea acestora de a fi desemnați participanti și acordarea 
premiului Concursului: numele, prenume, anul nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail a 
participantilor la Concurs, orasul, judetul, imaginea si materialul video incarcat in Formularul de 
Inscriere de catre candidat. Candidatii inscrisi consimt ca in cazul in care vor fi alesi drept 
participanti sa furnizeze aceste date cu caracter personal care vor fi prelucrate de Organizator si 
imputernicitii lui. 

In cazul in care imaginea sau materialul video contin si alte persoane decat candidatii, 
candidatul la Concurs declara ca a obtinut acordul acestora in vederea participarii la Concurs cu 
aceste imagini sau materiale video si utilizarea acestora in mediile de promovare si in scopurile 
mentionate in aceasta declaratie: Declar ca aceste persoane au cesionat drepturile lor asupra 
imaginilor sau materialului video in totalitate catre subscrisul in vederea participarii la Concurs. 

Refuzul unui candidat declarat participant de a i se prelucra datele personale in scopul 
prezentului Concurs si/sau furnizarea incompleta cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste 
facute publice de Organizator, indreptatesc Organizatorul sa refuze inscrierea in concurs, 
candidatii declarati participanti fiind astfel descalificati automat. 

Cu acordul expres al candidatilor declarati participanti, persoana si imaginea acestora vor putea 
fi folosite in mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de catre Organizator in cadrul 
Concursului fara niciun fel de obligatie de plata. 

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe 
Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor 
personale ale candidatilor inscrisi la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului 
Regulament si legislatiei in vigoare.  

În conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestora, participantii inscrisi au urmatoarele drepturi : 

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când 
acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului; 

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării; 

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc 



într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing; 

Participantii pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate 
mai sus sau pot inainta o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizeaza datele 
cu caracter personal printr-o la cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe 
adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa de e-mail: 
GDPR.general@protv.ro. 

Vă rugăm ca in Formularul de Inscriere să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de 
exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase 
sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială 
sau informații legate de cazierul penal.  

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Organizator, 
candidatii pot consulta Politica de Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa 
http://www.protv.ro/confidentialitate. 

 

Modificarea Termenilor si Conditiilor de inscriere 

PRO TV va putea modifica, rectifica si/sau revizui in orice moment si la libera sa alegere oricare 
din dispozitiile Termenilor si Conditiilor de inscriere.  
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