Concursul mondial de calificare Tableau Public Iron Viz - Reguli oficiale
URMĂTORUL CONCURS ESTE DESCHIS UTILIZATORILOR TABLEAU PUBLIC ÎNREGISTRAȚI ÎN MOD
VALABIL ȘI CARE SUNT REZIDENȚI LEGALI ÎN AFRICA DE SUD, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA,
BELGIA, CANADA (EXCLUSIV QUEBEC), CEHIA, CHINA, COREEA DE SUD, DANEMARCA, ELVEȚIA,
ESTONIA, FINLANDA, FRANȚA, GERMANIA, GRECIA, HONG KONG, INDIA, IRLANDA, JAPONIA,
LUXEMBURG, NOUA ZEELANDĂ, NORVEGIA, POLONIA, REGATUL UNIT, ROMÂNIA, SINGAPORE,
SPANIA, STATELE UNITE ALE AMERICII, SUEDIA, ȚĂRILE DE JOS SAU UNGARIA ȘI ÎNDEPLINESC
CELELALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE DE MAI JOS. NU INTRAȚI ÎN ACEST CONCURS DACĂ NU SUNTEȚI
UN REZIDENT ÎN ACESTE JURISDICȚII SAU DACĂ LEGISLAȚIA LOCALĂ VĂ INTERZICE PARTICIPAREA LA
ASTFEL DE CONCURSURI.
PARTICIPAREA LA ACEST CONCURS CONSTITUIE ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR REGULI OFICIALE.
1. Descrierea concursului: Concursul mondial de calificare Tableau Public Iron Viz („Concursul”) este un
concurs de aptitudini în care un utilizator Tableau Public poate remite un registru de lucru utilizând
software Tableau Public, după cum se descrie mai jos. Concursul este nul acolo unde este interzis de
lege.
2. Durata: The Concursul începe în 1 iunie 2021 la ora 00:01, ora regiunii Pacificului („PT”) și se încheie în 1 iulie
2021 la ora 23:59 PT („Durata”).
3. Eligibilitatea: Pentru a fi eligibil să intrați în Concurs, la momentul înscrierii, trebuie: (i) să fiți un utilizator
Tableau Public înregistrat în mod valabil (consultați www.public.tableau.com/s/ pentru informații de
înregistrare); (ii) să vă înregistrați în mod valabil ca participant la acest Concurs la adresa
www.tableau.com/iron-viz; (iii) să fiți un rezident legal în Africa de Sud, Argentina, Australia, Austria, Belgia,
Canada (exclusiv Quebec), Cehia, China, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Japonia, Luxemburg, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Regatul
Unit, România, Singapore, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Țările de Jos sau Ungaria; (iv) să aveți cel
puțin vârsta majoratului în jurisdicția în care aveți reședința; și (v) să puteți vorbi limba engleză suficient de
fluent pentru a vă prezenta remiterea. Angajații și reprezentanții Tableau Software, LLC („Tableau” sau
„Sponsorul”); ai Salesforce.com, Inc.; și ai oricăror companii mamă ale acestora, ai agenților, ai filialelor, ai
agențiilor de publicitate și de promovare; ai oricărui furnizor de premii; angajații din administrația publică; și ai
oricărei entități implicate în dezvoltarea, producerea, implementarea, administrarea sau realizarea Concursului
și rudele apropiate ale acestora (definite drept părinți, copii, frați și surori, soți sau parteneri de viață), precum
și persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie și membrii Juriului Concursului (definit mai jos) (denumiți
colectiv „Entitățile Concursului”) nu sunt eligibili să participe. Sponsorul își rezervă dreptul de a verifica
eligibilitatea și de a se pronunța asupra oricăror litigii, în orice moment.
4. Cum puteți participa: Pentru a intra în Concurs, pe Durata acestuia, (i) vizitați www.tableau.com/iron-viz
(„Site-ul”); (ii) urmați instrucțiunile de pe Site pentru a vă înregistra ca participant la Concurs; (iii) descărcați în
mod corespunzător software-ul Tableau și conectați-vă la (a) un set de date public sau guvernamental gratuit
sau disponibil în mod public sau la (b) un set de date pe care îl puneți în mod conștient la dispoziția publicului,
gratuit și fără restricții (fiecare reprezentând un „Set de date”) (prin remiterea unui Set de date în temeiul
prezentei Secțiuni 4(iii)(b), confirmați că publicați datele ca date disponibile în mod public, fără restricții sau
condiții); (iv) realizați și publicați un registru de lucru Tableau în Tableau Public pe baza temei Concursului:
Date + Bucurie (Viz ceea ce vă place); și (v) furnizați Sponsorului URL-ul registrului de lucru la
www.tableau.com/iron-viz („Remiterea”). Remiterea dvs. trebuie să se bazeze exclusiv pe Setul de date pe
care îl furnizați și îl autorizați în mod conștient ca public, să fie accesibilă public și disponibilă în mod gratuit pe
întreaga Durată a Concursului. Remiterea dvs. trebuie să fie descărcabilă la cerere. Toate Remiterile trebuie să
respecte clauzele și condițiile de utilizare Tableau de la adresa www.tableausoftware.com/tos.
Fiecare Participant poate remite o singură intrare pe întreaga Durată a Concursului. Sponsorul trebuie să primească
Remiterea pe Durata Concursului.
Remiterile introduse în Concurs nu vor fi luate în considerare. Dovada intrării în Concurs nu constituie dovadă de
primire de către Sponsor. Doar Remiterile eligibile primite efectiv de către Sponsor pe Durata Concursului sunt
eligibile să obțină Premiul. Entitățile Concursului și furnizorii de acces internet/wireless nu sunt responsabili
pentru (i) Remiteri inaccesibile, pierdute, tardive, direcționate greșit, deformate, deteriorate, neregulate,
modificate, contrafăcute, frauduloase, incomplete sau ilizibile sau (ii) pentru niciun fel de erori tehnice,

telefonice, online sau legate de computer care se pot produce. Remiterile ilizibile, neinteligibile, nepublice,
incomplete, neclare, tardive, direcționate greșit, deteriorate, neregulate, contrafăcute, frauduloase sau
deformate vor fi descalificate. Sponsorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a descalifica orice Remiteri care nu
respectă prezentele Reguli oficiale.
Prin transmiterea Remiterii conform descrierii de mai sus, sunteți de acord, declarați și garantați că Remiterea
dvs. se conformează Orientărilor și restricțiilor privind Remiterea, care sunt detalitate mai jos. Sponsorul poate
alege să elimine orice Remitere sau să vă descalifice din Concurs în cazul în care consideră că Remiterea dvs. nu
se conformează Orientărilor și restricțiilor. La finalizarea pașilor de intrare și prin respectarea Orientărilor și a
restricțiilor, dvs. („Participantul”) veți primi o intrare în Concurs.
Orientările și restricțiile privind Remiterea
a.

Sunteți de acord cu clauzele și condițiile de utilizare ale site-ului web www.tableausoftware.com de
la adresa www.tableausoftware.com/tos și, de asemenea, prin prezenta, acordați Tableau o licență
la nivel internațional, irevocabilă, scutită de redevențe și cu drept de sublicențiere pentru
publicitate, marketing, uz promoțional și de orice alt tip (inclusiv conform celor specificate în
Secțiunea 11 de mai jos);

b.

Remiterea dvs. trebuie să fie în limba engleză;

c.

Remiterea dvs. nu trebuie să ofere informații false, incomplete, inexacte sau înșelătoare;

d.

Remiterea dvs. trebuie să fie creația dvs. originală și să fie deținută în proporție de 100% de către
dvs. sau trebuie să dețineți drepturile prin care să acordați drepturile specificate în Secțiunea 11;

e.

Remiterea dvs. nu trebuie (la discreția Sponsorului): (i) să încalce drepturile de proprietate
intelectuală sau alte drepturi ale terților, inclusiv drepturi de autor, drepturi privind mărcile
comerciale, drepturi privind brevetele, confidențialitatea sau drepturi privind protejarea vieții
private sau publicitatea; (ii) să aibă un conținut denigrator sau defăimător; (iii) să includă
amenințări la adresa vreunei persoane, loc, firme sau grup; (iv) să fie obscenă, ofensatoare sau
indecentă; (v) să descrie un comportament riscant; (vi) să conțină materiale care promovează
intoleranța, rasismul, ura sau amenințări la adresa unei persoane sau grup ori să promoveze
discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;
și/sau (vii) să conțină mărci comerciale sau sigle terțe neautorizate.

f.

Declarați și garantați că: (i) Remiterea nu încalcă nicio lege, normă sau regulament aplicabil; (ii) în
măsura în care Remiterea descrie o persoană sau conține vocea sau alte calități ale persoanei
respective, dvs. sunteți persoana descrisă, auzită sau prezentată în alt mod în Remitere sau,
alternativ, ați obținut permisiune în scris din partea fiecărei persoane care apare în intrare pentru a
acorda Sponsorului drepturile descrise în prezentele Reguli oficiale și veți pune la dispoziția
Sponsorului copii în scris ale permisiunilor respective, la cerere; și (iii) Remiterea respectă toate
cerințele din prezentele Reguli oficiale.

g.

Remiterea dvs. conține un Set de date care este disponibil public sau este pus la dispoziție în mod public și
gratuit și nu conține date care trebuie să rămână confidențiale sau personale.

h.

Prin furnizarea unei Remiteri și participarea în alt mod la acest Concurs, declarați și garantați că
participarea dvs. la Concurs se realizează exclusiv în nume personal și nu ca parte a unei echipe
formate din mai multe persoane sau în numele angajatorului dvs. sau al unei alte entități sau
organizații.

Dacă participați la acest Concurs prin dispozitivul dvs. mobil (acest serviciu poate fi pus la dispoziție doar prin
anumite dispozitive și operatori de servicii wireless participanți și nu este necesar pentru participare), este
posibil să fiți taxat pentru uzul de date standard de pe dispozitivul mobil, în funcție de clauzele planului de
date al furnizorului dvs. de servicii wireless. Este posibil ca pentru uzul de date să se aplice taxe normale de
operator și de timp de emisie, precum și alte taxe, iar acestea vor fi incluse pe factura dispozitivului mobil sau
deduse din soldul dvs. preplătit. Tarifele operatorilor wireless diferă, așadar, ar trebui să contactați operatorul
de servicii wireless pentru informații privind planul de date specific.
5. Cum se câștigă premiile: Între 6 iulie 2021 și 30 iulie 2021, un juriu selectat la discreția Sponsorului
(„Juriul”) va evalua fiecare Remitere eligibilă trimisă pe Durata Concursului, în funcție de următoarele
criterii de jurizare („Criteriile de jurizare”), pentru maximum 5 puncte pentru fiecare Criteriu de jurizare și
15 puncte în total:

1.
2.
3.

analiza prin Remitere a Setului de date;
designul Remiterii; și
narațiunea Remiterii (rețineți, nu este necesar să utilizați caracteristica StoryPoints Tableau).

Juriul va evalua și va atribui un punctaj final fiecărei Remiteri, format din punctaje cu pondere egală pentru
fiecare dintre criteriile menționate mai sus. Remiterile care primesc cele mai mari trei punctaje generale din
partea Juriului vor fi selectate drept câștigătoare. În caz de egalitate, Remiterile care primesc un punctaj
mai mare din partea Juriului la categoria „analiza prin Remitere a Setului de date” vor fi selectate drept
câștigătoare.
În data de sau în jurul datei de 13 august 2021, cei trei potențiali finaliști și șapte participanți potențiali clasați
pe locul doi vor fi selectați, notificați prin e-mail și anunțați prin forumuri disponibile în mod public, prin
evenimente sau prin media, după cum se stabilește, se selectează și se reprezintă de către Sponsor. Dacă un
câștigător potențial nu răspunde la încercarea de notificare în termen de trei zile de la prima încercare de
notificare, atunci respectivul câștigător potențial va fi descalificat și va fi selectat un câștigător alternativ din
rândul participanților eligibili rămași, pe baza Criteriilor de jurizare.
Deciziile Juriului sunt finale în ceea ce privește toate aspectele jurizării Concursului. Sponsorul și compania sa
mamă, companiile afiliate, filialele, angajații, agenții, membrii comitetului de conducere și directorii săi,
agențiile de publicitate și de Concurs, precum și membrii comitetului de conducere, directorii, angajații și
agenții acestora nu vor fi răspunzători pentru eforturile nereușite de a notifica un câștigător. În măsura
permisă de legislația aplicabilă, Sponsorul poate solicita fiecărui câștigător potențial să semneze și să
returneze, în termen de trei zile de la notificare, o Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea și
exonerarea de răspundere/publicitate pentru a-și putea revendica premiul. În cazul în care (i) câștigătorul
potențial nu poate fi contactat în termen de trei zile; (ii) orice documente necesare nu sunt returnate în
termen de șapte zile, cum ar fi Declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea și exonerarea de
răspundere/publicitate; (iii) în cazul în care câștigătorul potențial nu poate participa în finală; sau (iv) în cazul
în care câștigătorul potențial nu respectă Regulile oficiale, este considerat ineligibil sau nu poate accepta, din
alte motive, premiul, conform prevederilor, respectivul premiu va fi pierdut și acesta va fi acordat unui
câștigător alternativ, în conformitate cu Criteriile de jurizare și cu Regulile oficiale. Dacă, din cauza unei erori
tipografice sau de alt tip, sunt revendicate mai multe premii decât numărul prevăzut în prezentele Reguli
oficiale, premiile vor fi acordate persoanei cu Remiterea care primește cel mai mare punctaj în conformitate
cu Criteriile de jurizare de mai sus din rândul tuturor solicitanților eligibili care revendică în mod valabil
acordarea premiilor disponibile.
Verificarea câștigătorului potențial: FIECARE CÂȘTIGĂTOR POTENȚIAL FACE OBIECTUL VERIFICĂRII DE
CĂTRE SPONSOR, ALE CĂRUI DECIZII SUNT FINALE ȘI OBLIGATORII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TOATE
ASPECTELE LEGATE DE CONCURS. UN PARTICIPANT NU ESTE UN CÂȘTIGĂTOR AL PREMIULUI DECÂT
DACĂ ȘI ATUNCI CÂND ELIGIBILITATEA PARTICIPANTULUI ESTE VERIFICATĂ ȘI PARTICIPANTUL ESTE
NOTIFICAT CĂ VERIFICAREA ESTE FINALIZATĂ ȘI NU MAI ESTE NECESARĂ NICIO ALTĂ ACȚIUNE.
6. Premiile: Trei finaliști vor primi fiecare următoarele: (i) o înregistrare pentru conferință digitală la Conferința
digitală Tableau din 2021 (programată momentan pentru noiembrie 2021, dar data poate fi modificată) (Valoare
comercială aproximativă „VCA”: 0 USD), (ii) un certificat cadou în valoare de 200 USD pentru Tableau Store
(VCA: 200 USD); și (iii) calificare pentru participarea în finală, în care câștigătorii finali vor concura pentru premii
suplimentare, sub rezerva respectării Regulilor oficiale pentru Campionatul mondial Iron Viz („Premiul pentru
finaliști”).
Șapte (7) participanți clasați pe locul doi vor primi fiecare câte un certificat cadou în valoare de 200 USD pentru
Tableau Store (VCA: 200 USD) („Premiul pentru participanții clasați pe locul doi” și, împreună cu Premiul pentru
finaliști, denumite colectiv „Premiul”).
VCA totală pentru toate Premiile: 2.000 USD.
Toate valorile monetare menționate sunt exprimate în dolari SUA.
Restricții privind premiile: TOATE TAXELE FEDERALE, STATALE ȘI LOCALE ASOCIATE CU PRIMIREA SAU CU
UTILIZAREA
ORICĂRUI PREMIU CAD EXCLUSIV ÎN SARCINA CÂȘTIGĂTORULUI. Premiile nu sunt transmisibile. Nu se permite
înlocuirea sau preschimbarea premiilor (inclusiv în numerar), cu excepția faptului că Sponsorul își rezervă

dreptul de a înlocui un premiu de valoare comparabilă sau mai mare pentru oricare dintre premii. Sponsorul nu
va înlocui premiile sau componentele de premii pierdute sau furate. Doar numărul menționat de premii din
prezentele Reguli oficiale pot fi câștigate în Concurs. Premiul constă doar în articolele menționate explicit ca
parte a premiului. LIMITA ESTE DE UN PREMIU PER PERSOANĂ. Șansele de câștig depind de numărul și de
calitatea intrărilor eligibile primite.
Cu excepția garanțiilor standard ale producătorului respectiv, premiile sunt acordate „CA ATARE” și FĂRĂ
NICIUN FEL DE GARANȚII, exprese sau implicite (inclusiv orice garanție implicită privind vandabilitatea sau
caracterul adecvat unui anumit scop).
7. Clauza de declinare a răspunderii: Sponsorul; Salesforce.com, Inc.; și companiile mamă ale acestora, filialele,
companiile afiliate, directorii, membrii comitetului de conducere, consilierii profesioniști, consultanții,
contractanții, avocații, firmele de relații publice, angajații, precum și agențiile de publicitate, de procesare și de
marketing (denumite colectiv „Părțile scutite de răspundere”) nu vor fi responsabile pentru: (a) transmiterile,
voturile publice sau intrările tardive, pierdute, greșit direcționate, neclare, distorsionate sau deteriorate; (b)
defecțiunile sau erorile de comunicații prin telefon, electronice, hardware, software, rețea, internet sau alte
defecțiuni și erori informatice sau de comunicații care depășesc nivelul de control rezonabil al Sponsorului sau al
Părților scutite de răspundere; (c) perturbările Concursului, vătămările, pierderile sau daunele cauzate de
evenimente care depășesc nivelul de control rezonabil al Sponsorului sau al Părților scutite de răspundere; sau (d)
erorile tipografice sau de imprimare din materialele asociate Concursului.
8. Absența susținerii din partea rețelelor de socializare: Acest Concurs nu este sponsorizat, susținut sau
administrat în vreun fel de sau asociat cu vreo platformă de socializare, inclusiv, dar fără a se limita la Facebook,
Twitter sau LinkedIn. Orice informații pe care le furnizați în legătură cu Concursul le adresați Entităților Concursului
și nu platformei de socializare. Înțelegeți că, prin utilizarea și interacțiunea cu orice platformă de socializare, vă
supuneți clauzelor, condițiilor și politicilor care reglementează utilizarea site-urilor respective. Prin urmare, ar
trebui să examinați clauzele și politicile aplicabile ale acestora, inclusiv practicile privind confidențialitatea și
colectarea datelor, înainte de a utiliza și a interacționa cu site-urile respective.
9. Utilizarea numelui, a imaginii etc.: Cu excepția cazurilor interzise de lege, prin acceptarea unui premiu,
câștigătorii sunt de acord cu utilizarea de către Sponsor a numelui lor, a adresei (doar orașul și județul), a
declarațiilor, a fotografiei, a vocii, a Remiterii și/sau a imaginii în scopuri publicitare, de marketing și
promoționale legate de Concurs, precum și în orice alt scop comercial, în toate formatele media cunoscute
în prezent sau dezvoltate pe viitor, la nivel internațional și fără notificare prealabilă, fără compensație,
contraprestație, revizuire sau consimțământ și fără a ține cont de drepturile morale. Câștigătorilor li se

poate cere să furnizeze o declarație semnată de exonerare de răspundere, care confirmă acest
consimțământ.
10. Limitarea răspunderii: Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord, în măsura permisă de lege,
să scutească de orice fel de responsabilitate Sponsorul, compania sa mamă, companiile asociate, filialele,
companiile afiliate, directorii, membrii comitetului de conducere, angajații și agenții, precum și să renunțe la
orice acțiuni în justiție legate de orice pretenții, costuri, vătămări, pierderi sau daune de orice fel care derivă
din sau în legătură cu Concursul sau cu livrarea, livrarea greșită, acceptarea, posesia, utilizarea sau
imposibilitatea de utilizare a oricărui premiu (inclusiv pretenții, costuri, vătămări, pierderi sau daune legate
de drepturile privind protejarea vieții private sau publicitatea, drepturi morale, defăimare sau prezentare
într-o imagine falsă, indiferent dacă este intenționată sau neintenționată), indiferent dacă se întemeiază pe
răspunderea contractuală, pe răspunderea delictuală (inclusiv neglijența), pe răspunderea în temeiul
garanției sau pe o altă doctrină.
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SPONSORUL SAU PĂRȚILE SCUTITE DE RĂSPUNDERE NU
VOR FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, ACCESORII
SAU SECUNDARE, INCLUSIV PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE, PIERDEREA PROFITULUI SAU PIERDEREA
DATELOR, ÎNTEMEIATE PE O ACȚIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, ÎN RĂSPUNDERE DELICTUALĂ
(INCLUSIV NEGLIJENȚA) SAU DE ALT TIP, CARE DERIVĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE MOD DE
PARTICIPAREA DVS. LA CONCURS SAU DE UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A ORICĂRUI
ECHIPAMENT FURNIZAT PENTRU UTILIZARE ÎN CONCURS SAU DE ORICE PREMIU, CHIAR DACĂ O PARTE
SCUTITĂ DE RESPONSABILITATE A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA PRODUCERII RESPECTIVELOR DAUNE.
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A PĂRȚILOR

SCUTITE DE RĂSPUNDERE (ÎN SOLIDAR), CARE DERIVĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA DVS. LA
CONCURS SAU CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A ORICĂRUI ECHIPAMENT FURNIZAT
PENTRU UTILIZARE ÎN CONCURS SAU CU ORICE PREMIU NU VA DEPĂȘI
10 USD. LIMITĂRILE PREVĂZUTE ÎN PREZENTA SECȚIUNE NU VOR EXCLUDE SAU NU VOR LIMITA RĂSPUNDEREA
PENTRU VĂTĂMARE
CORPORALĂ SAU PENTRU PAGUBE MATERIALE CAUZATE DE PRODUSE ÎNCHIRIATE DE LA SPONSOR SAU PENTRU
NEGLIJENȚA GRAVĂ, CONDUITA INADECVATĂ INTENȚIONATĂ A SPONSORULUI SAU A PĂRȚILOR SCUTITE DE
RĂSPUNDERE SAU PENTRU FRAUDĂ.
11. Dreptul de încetare sau de modificare: Dacă, indiferent de motiv, Concursul nu se poate desfășura
conform planificării, inclusiv din cauza accesului neautorizat, a intervenției neautorizate, a fraudei, a erorilor
sau a întreruperilor de natură tehnică, a forței majore, a măsurilor de carantină legate de situația medicală, a
întreruperilor serviciilor publice sau a oricărei alte cauze care depășește nivelul de control al Sponsorului,
ceea ce poate să compromită sau să afecteze administrarea, securitatea, echitatea, siguranța, integritatea
sau desfășurarea corespunzătoare a acestui Concurs, Sponsorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a anula,
a înceta, a modifica sau a suspenda Concursul. Sponsorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele Reguli
oficiale în orice moment, în scop de clarificare, fără a afecta material clauzele și condițiile Concursului. Orice
încercare de compromitere deliberată a conținutului sau a desfășurării acestui Concurs este ilegală și face
obiectul acțiunii în justiție promovate de către Sponsor sau de către agenții săi.
12. Licența privind Remiterea: Prin intrarea în Concurs, declarați și garantați că fie dețineți integral
Remiterea (inclusiv Setul de date utilizat pentru a crea Remiterea), fie aveți dreptul de a posta Remiterea
(inclusiv Setul de date utilizat pentru a crea Remiterea) și acordați drepturile conferite Sponsorului în temeiul
prezentelor Reguli oficiale. Dacă nu aveți aceste drepturi sau nu doriți să le acordați, nu intrați în Concurs.
Prin intrarea în Concurs, nu acordați niciun drept de proprietate pe care îl puteți avea asupra Remiterii.
Totuși, prin prezenta, acordați Sponsorului și reprezentanților acestuia o licență la nivel internațional,
irevocabilă, neexclusivă, scutită de redevențe, plătită integral, cu drept de sublicențiere (prin mai multe
niveluri de distribuție) și cesionabilă pentru a utiliza, a reproduce, a modifica, a distribui, a concepe lucrări
derivate, a afișa public sau în alt mod și a executa Remiterea în legătură cu activitatea dvs. profesională, în
orice format media sau formă tangibilă și prin orice canale media cunoscute în prezent sau dezvoltate pe
viitor. Sponsorul nu va avea nicio obligație de a publica sau a utiliza ori a reține vreo Remitere pe care o
trimiteți sau de a vă returna Remiterea respectivă. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea exclusivă de a
obține toate permisiunile și declarațiile de exonerare de răspundere pentru acordarea drepturilor
menționate în prezentul paragraf. Sunteți de acord să întreprindeți, pe cheltuiala Sponsorului, orice altă
acțiune (inclusiv executarea unor declarații pe proprie răspundere, formulare fiscale și a altor documente)
solicitate în mod rezonabil de către Sponsor pentru a realiza, a perfecta sau a confirma drepturile
Sponsorului, conform prevederilor din prezentul paragraf. Nu veți avea dreptul la compensație pentru
utilizarea Remiterii dvs. de către Sponsor sau de către agenții, licențiații sau cesionarii săi.
13. Confidențialitatea: Prin participarea la Concurs, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu condițiile
politicii de confidențialitate a Sponsorului, care se găsește la adresa www.tableau.com/privacy și care
reglementează colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor cu caracter personal în scopul desfășurării
acestui Concurs. În plus, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. cu caracter
personal de către Sponsor și agenții săi autorizați, în scopul administrării acestui Concurs și al procesării
premiilor. Pentru întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, contactați-ne la adresa
info@tableau.com.
14. Legislația aplicabilă: FIECARE PARTICIPANT ESTE DE ACORD CĂ ORICE LITIGII, PRETENȚII ȘI ACȚIUNI ÎN
JUSTIȚIE CARE DERIVĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST CONCURS SAU CU ORICE PREMIU ACORDAT VOR FI
SOLUȚIONATE INDIVIDUAL, FĂRĂ A SE RECURGE LA VREO FORMĂ DE ACȚIUNE COLECTIVĂ ȘI EXCLUSIV DE
CĂTRE INSTANȚA DISTRICTUALĂ AMERICANĂ PENTRU DISTRICTUL DE VEST DIN WASHINGTON SAU DE
CĂTRE INSTANȚA STATALĂ CORESPUNZĂTOARE DIN COMITATUL KING, WASHINGTON, SUA. PREZENTELE
REGULI OFICIALE SUNT REGLEMENTATE DE LEGILE STATULUI WASHINGTON, SUA, FĂRĂ A ȚINE CONT DE
NORMELE PRIVIND LEGEA APLICABILĂ SAU CONFLICTUL DE LEGI. RENUNȚAȚI LA TOATE OBIECȚIILE PRIVIND
COMPETENȚA MATERIALĂ ȘI TERITORIALĂ A ACESTOR INSTANȚE ȘI, PRIN PREZENTA, ACCEPTAȚI
COMPETENȚA INSTANȚELOR RESPECTIVE.
15. Lista câștigătorilor/Reguli oficiale: Pentru un exemplar al Regulilor oficiale pentru
acest Concurs, vizitați www.tableau.com/iron-viz. Pentru a primi numele, orașul și județul
câștigătorilor, puteți trimite un e-mail la adresa public@tableau.com cu subiectul

„Concursul mondial de calificare Tableau Public Iron Viz”. Solicitările trebuie să fie primite
în termen de patru (4) săptămâni de la încheierea Perioadei de înscriere.
16. Sponsorul: Tableau Software, LLC, cu sediul în 1621 N. 34th St., Seattle, WA 98103 este
sponsorul acestui Concurs.
17. Clauza de declinare a răspunderii: Mărcile comerciale asociate cu Premiul acordat în temeiul acestui
Concurs sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate ale deținătorilor acestora, care nu sunt
afiliați și nu susțin acest Concurs. Premiile acordate în temeiul acestui Concurs pot face obiectul unor
restricții și licențe din partea producătorilor acestora și pot necesita hardware, software, servicii sau
întreținere suplimentară pentru utilizare. Câștigătorul premiului va purta întreaga răspundere pentru
utilizarea premiului respectiv în conformitate cu condițiile impuse de producător, precum și pentru orice
costuri suplimentare asociate cu utilizarea, serviciul sau întreținerea acestuia. TABLEAU este o marcă
comercială înregistrată a Tableau Software, LLC. Concursul și toate materialele însoțitoare sunt protejate
prin drepturi de autor © 2021 deținute de Tableau Software, LLC. Toate drepturile rezervate.
18. Nulitatea parțială: Dacă se constată că orice prevedere din prezentele Reguli oficiale este ilegală, nulă
sau inopozabilă, indiferent de motiv, prevederea respectivă va fi considerată separabilă de prezentele
Reguli oficiale și nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu ale oricăror prevederi rămase. Titlurile
și mențiunile din prezentele Reguli oficiale sunt utilizate exclusiv pentru referință și nu vor fi considerate
că afectează în vreo manieră semnificația sau intenția prezentelor Reguli oficiale sau a prevederilor
acestora.

19. Condiții generale: Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să își asume
obligațiile din prezentele Reguli oficiale. Nerespectarea prezentelor Reguli oficiale poate avea drept
rezultat descalificarea din Concurs. În plus, Participanții sunt de acord să respecte și să își asume deciziile
Sponsorului, care sunt finale și obligatorii în toate privințele. Sponsorul își rezervă dreptul, la discreția sa,
de a descalifica orice persoană pe care o descoperă că: (i) interferează sau încearcă să interfereze cu
desfășurarea Concursului sau cu site-urile web ale Sponsorului; (ii) încalcă prezentele Reguli oficiale; (iii)
încalcă condițiile de furnizare a serviciului, condițiile de utilizare și/sau regulile generale sau orientările
proprietății sau ale serviciilor Sponsorului; sau (iv) acționează într-o manieră nesportivă sau perturbatoare
ori cu intenția de a deranja, a abuza, a amenința sau a hărțui alte persoane. Neîndeplinirea obligației
Sponsorului de a pune în aplicare orice clauză din prezentele Reguli oficiale nu va constitui o clauză de
renunțare la prevederea respectivă. Orice prevedere din prezentele Reguli oficiale care este considerată
inopozabilă va fi pusă în aplicare în măsura permisă, iar restul prevederilor din prezentele Reguli oficiale
vor rămâne în vigoare. Utilizarea termenilor „include” sau „inclusiv” din prezentele Reguli oficiale este
ilustrativă și nelimitativă.
Deși Sponsorul încearcă să asigure integritatea Concursului, Entitățile Concursului nu sunt responsabile
pentru acțiunile participanților sau ale altor persoane în ceea ce privește Concursul, inclusiv încercările
participanților sau ale altor persoane de a ocoli Regulile oficiale sau de a interfera în alt mod cu
administrarea, securitatea, echitatea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Concursului.
Entitățile Concursului nu sunt responsabile pentru vătămarea sau daunele aduse computerelor
participanților sau ale altor persoane, dispozitivelor wireless, altor echipamente sau persoane, legate de
sau rezultate din participarea la Concurs sau din descărcarea materialelor sau utilizarea oricărui site web.
În cazul unui conflict între orice detalii cuprinse în prezentele Reguli oficiale și detaliile cuprinse în
materialele publicitare ale Concursului, prevalează detaliile Concursului conform prevederilor din
prezentele Reguli oficiale. Capturile de ecran sau orice alte dovezi ale remiterii intrării nu vor fi considerate
ca reprezentând primirea intrării respective.
Aveți întrebări? Trimiteți prin e-mail orice întrebări la adresa public@tableau.com.

