
 

 
CLAUZE ȘI CONDIȚII 

Citiți și examinați cu atenție următoarele clauze și condiții înainte de a participa la 

„campania #TravelByXperia” („Campania”) organizată de Sony Corporation. Prin 

participarea la Campanie, se consideră că sunteți de acord cu prezentele clauze și 

condiții. Campania nu este sponsorizată, susținută sau administrată de ori asociată în 

vreun fel cu Instagram. Prin prezenta, compania Instagram este scutită pe deplin de 

întreaga responsabilitate de către toți participanții la această Campanie. 

1. Campania este deschisă persoanelor care dețin un cont Instagram și au vârsta 

majoratului în țara sau regiunea lor la momentul participării. Persoanelor care nu au 

vârsta majoratului la momentul participării nu li se permite să participe la Campanie 

fără consimțământul părintelui sau al tutorelui. 

2. Pentru a participa la Campanie, trebuie să finalizați următorii pași: 

・Pasul 1: urmăriți contul @SonyXperia de pe Instagram și 

・Pasul 2: încărcați în contul dvs. Instagram fotografii și/sau filme realizate de 

către dvs. personal utilizând un dispozitiv Xperia și adăugați următoarele 

hashtaguri: 

✔ #Travel ByXperia 

✔Numele țării sau al regiunii dvs., de ex., #France 

✔Numele dispozitivului dvs. Xperia, de ex., #Xperia1III (Sunt 

acceptate toate smartphone-urile din seria Xperia.) 

3. Fotografiile și/sau filmele trebuie să fi fost realizate cu un smartphone din seria 

Xperia. Contul dvs. Instagram trebuie să fie setat ca public pentru a participa la 

Campanie. 

4. Participanților li se interzice să eticheteze sau să introducă materiale defăimătoare, 

calomnioase, obscene, pornografice, insultătoare, amenințătoare sau ilegale (în 

legătură cu fotografiile și/sau filmele și cu orice comentarii/etichete asociate) sau 

materiale care pot constitui sau încuraja infracțiuni ori genera răspundere civilă sau 

care încalcă legea sau Condițiile de utilizare Instagram. 

5. Vom selecta fotografiile și/sau filmele care respectă conceptul Campaniei, dintre 

cele încărcate cu respectarea prezentelor clauze și condiții, la discreția noastră, și le 

vom distribui pe site-urile web ale grupului Sony și în conturile din rețelele de 

socializare (denumite colectiv „Rețelele noastre media”). După procesul de selecție, vă 

vom contacta prin lnstagram Direct de pe contul @SonyXperia de pe lnstagram în 

scopul verificării detaliilor fotografiilor și/sau ale filmelor. Confirmați că nu vă vom oferi 

bani, cadouri sau alte lucruri de valoare în natură (de ex., dispozitive) în schimbul 

selectării fotografiilor și/sau a filmelor. 



 
 

6. Prin introducerea fotografiilor și/sau a filmelor în Campanie, participantul garantează 

că: 

1) fotografiile și/sau filmele respectă în totalitate prezentele clauze și condiții, 

precum și Condițiile de utilizare lnstagram; 

2) fotografiile și/sau filmele sunt originale, realizate de către participant utilizând un 

smartphone din seria Xperia; 

3) participantul deține toate drepturile (inclusiv dreptul de autor) pentru a ne acorda 

licența asupra fotografiilor și/sau a filmelor în temeiul prezentelor clauze și condiții; 

4) fotografiile și/sau filmele nu încalcă drepturile terților (inclusiv dreptul la publicitate, la 

viață privată sau un drept echivalent al unei persoane); 

5) s-a obținut permisiunea (inclusiv permisiunea din partea părinților sau a tutorilor, în 

cazul în care în fotografii și/sau în filme sunt incluse orice imagini și orice alte informații 

cu caracter personal ale copiilor) de utilizare a imaginii și a oricăror informații cu 

caracter personal ale oricărei persoane incluse în fotografii și/sau în filme și 

6) s-au obținut licențele, permisiunile și/sau scutirile corespunzătoare din partea 

deținătorilor acestora cu privire la utilizarea oricăror materiale muzicale, imagini, 

conținut video, conținut audio, fotografii, text sau a altor materiale cuprinse în aceste 

fotografii și/sau filme. Participantul recunoaște că remiterea fotografiilor și/sau a filmelor 

din surse terțe (inclusiv, de exemplu, alte site-uri web sau bloguri) este interzisă și că 

utilizarea unor astfel de fotografii și/sau filme fără permisiune poate constitui o 

încălcare a dreptului de autor. 

7. Fotografiile și filmele pe care le distribuim pot fi excluse din Rețelele noastre 

media în orice moment, la discreția noastră. 

8. Participanții ne acordă o licență irevocabilă, neexclusivă, la nivel internațional și 

gratuită de copiere, modificare, editare, adaptare, publicare, reproducere, afișare, 

distribuire sau uz al fotografiilor și/sau al filmelor în oricare dintre Rețelele noastre 

media (inclusiv dreptul de sublicențiere către alte companii din grupul Sony). În 

special, participanții recunosc și sunt de acord că fotografiile și/sau filmele pot fi 

publicate în Rețelele noastre media și că este posibil să edităm sau să modificăm 

fotografiile și/sau filmele selectate (de ex., trunchierea sau adăugarea de efecte 

vizuale, muzicale sau audio). Orice altă utilizare a fotografiilor și/sau a filmelor va face 

obiectul unui acord cu participantul. Participantul garantează că are drepturile necesare 

de a acorda licența prevăzută în prezenta. Participantul este de acord să renunțe la 

toate drepturile morale legate de utilizarea fotografiilor și/sau a filmelor. 

9. Nu avem nicio răspundere în ceea ce privește utilizarea sau publicarea fotografiilor 
și/sau 

a filmelor, iar participant va fi exclusiv responsabil pentru soluționarea litigiilor 



cu terții referitoare la fotografiile și filmele respective, pe cheltuială proprie. Participantul 

acceptă să ne despăgubească și să ne exonereze pe noi, companiile din grupul Sony, 

directorii, angajații și agenții săi față de orice pretenții, daune, pierderi, costuri sau 

cheltuieli de orice fel care apar în legătură cu participarea sa la Campanie, inclusiv uzul 

de către noi al fotografiilor și/sau al filmelor și acceptarea de către participant. 

10. Nu emitem nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, privind această 

Campanie, exceptând prevederile explicite din prezentele clauze și condiții. Nu vom 

răspunde pentru erorile tehnice sau erorile de pe platforma Instagram sau de pe 

internet care pot împiedica intrarea în Campanie a participantului sau primirea ori 

trimiterea de mesaje directe. Nu dorim să excludem răspunderea pentru decesul sau 

vătămarea corporală cauzată de propria noastră neglijență. 

11. Renunțarea de către noi la aplicarea oricăreia dintre prezentele clauze și condiții nu 

va constitui o renunțare la prevederea respectivă. 

12. Exceptând prevederea contrară din legea țării sau a regiunii de reședință a 

participantului, Campania și prezentele clauze și condiții sunt reglementate de legislația 

Japoniei. Litigiile care privesc Campania sunt de competența Tribunalului districtual din 

Tokyo ca instanță de fond. 


