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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:
"Castiga premii cu gust!"
15 martie- 15 aprilie 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1 Campania promotionala "Castiga premii cu gust!" este organizata si desfasurata de catre
societatea FrieslandCampina Romania S.A. (denumita in corrtinuare "Organizatorul"), cu sediul social

in str. Barbu Vacarescu nr.301-311, etaj 10, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod de identificare
fiscala RO 6632642, inregistrata in Ilegistrul Comertului cu numarulJ4017556412019.

7.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in
continuare,,Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii si pe care toti participantii
sunt obligati sa il respecte. Prin inscrierea si participarea Ia Campanie, se prezuma cunoasterea

Regulamentului si acordul participantilor cu privire la acesta. Prevederile prezentului Regulament sunt
obligatorii pentru toti participantii, care se obliga sa il respecte si sa i se conformeze.
1.3 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu
prer,,ederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 67912076 privind protectia
persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie
a acestor date (,,GDPR).

1.4 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public Conform legislatiei aplicabile din
RomAnia prin publicarea pe site-ul web httpslhapalaeLrphe&u.lauren,t-9. (,,Site-ul") fiind disponibil in
mod gratuit oricarei persoane. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu

exceptia zilelor de sarbatori legale), prin trimiterea unei solicitari la sediul Organizatorului din
Bucuresti, sectorul 2, str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, etaj 10, in atentia ,,Departamentului de
Marketing" sau la adresa secrelari-4! napolaet_@l-fIie_AlandSarylp|ry49gm,

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul precum si de
a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei oricand pe durata desfasurarii
acestuia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional ce va fi fi
comunicat catre public cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare, prin
publicare pe Site.

1.6 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive. Orice astfel de modificare adusa,
inclusiv prelun6;irea sau reducerea duratei Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de
catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen
de24 (douazeci si patru) de ore de la data publicarii lor pe Site. Organizatorul nu isi asuma raspunderea
pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt publicate
pe Site conform celor de mai sus.

1.7 Mecanismul Campaniei va fi realizat si operat de catre Organizator prin intermediul:
- KUBIS INTERACTIVE SRL cu sediul in Bucuresti, str. Olari nr. 11, corp 1, sector 2, avand Codul
Unic de Inregistrare 24083160 inregistrata la Registrul Comertului sub numarulJa)l7087512008;
- Front Line Marketing S.R.L. cu sediul social in Romania, Strada Andrei Barseanu, nr.14, Sector
3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J401L630812003, C.U.I.
RO15956672;
- Mediapost Hit Mail cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la

Registrul Comertului sub nr. J40l 82951 2000, cod fiscal RO13351977.

(denumite in continuare "Agentiile")
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Responsabilitatilc Agentiilor vor include urmatoarele:

(i) Agentiile se vor ocupa de inregistrarea tuturor inscrierilor in baza de date continand totalitatea

ipscrierilor in Camparrie, pentru irrscrierile receptionate prin SMS, in vederea efectuarii tragerilor la

sorti si acordarii premiilor;
(ii) Agentiile vor constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, obaza de date comuna

(in continua re ,,Baza de Date"), care va cuprinde datele de identificare ale participantilor la Campanie,

asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament, cu scopul implementarii prezcntei

Campanii;
(iii) Agentiile ,",or contacta castigatorii desemnati ai Campaniei pentru validare. Validarea se va face

pe baza bor-rurilor fiscale cu care s-au inscris in Campanie si a celorlalte documente si informatii

r-.er-rtionate in sectiunea 8 din acest Regulament si se vor colecta datele suplimentare necesare punerii

in posesie a premiilor castigate.

i.B Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.

9912OOO privind comercializarea produselor si serviciiior de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.7. Campania este organizata si se desfasoara in toate locatiile magazinelor fizice Carrefour,

Carrefour Market de pe intreg teritoriul Romaniei si platforma on line Bringo ,denumite Magazine

Participante, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. Premiile se vor pune in posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania va fi lansata la data de 15 martie 2023, ora 00:00:00 si va dura pana la data de 15 aprilie

2023, ora23:59:59, inclusiv ("Perioada Campaniei"). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv

in perioada mai sus mentionata.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Inainte de

irrceperea Campaniei si dupa incetarea duratei acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in

Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Campanie'

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 . produsele participante la Campanie sunt toate tipurile de produse Cascaval Napolact, Cascaval

Napolact BIO si Cascaval Napolact Afumat, cu conditia de a fi achizitionate din locatiile mentionate in

art 2.1. (,,Produsele ParticiPante"):
. Cascaval Napolact felii 1409

. Cascaval Napolact felii 2409

o Cascaval Napolact bloc 250g

. Cascaval Napolact bloc 2409

o Cascaval Napolact bloc 3509

. Cascaval Napolact bloc 3309

o Cascaval Napolact bloc 4509

. Cascaval Napolact Afumat felii 140 g

. Cascaval Napolact Afumat felii240 g

. Cascaval Napolact Afumat bloc 2509

o Cascaval Napolact Afumat bloc 2409

. Cascaval Napolact Afumat bloc 3509

. Cascaval Napolact Afumat bloc 3309

. Cascaval Napolact BIO felii 120 g
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. Cascaval Napolact BIO 2009

. Cascaval Napolact BIO 1909

4.2. Produsele Participante vor putea fi achizitionate din Magazinele Participante, in limita stocului
clisponibil din fiecare asemenea Produs. Nu garantam ca toate Produsele Participante vor fi disponibile
in magazinele Participante.
4.3. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante isi pierd aceasta calitate, Organizatorul
nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
circumstanta care ar putea eventual conduce publicul Ia concluzia actualitatii ori continuarii
Campaniei.
4.4. Bonul fiscal ce atesta achizitia produselor participante, pe acelasi bon fiscal, in perioada de

desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedetcriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, in
orice mod, r,a duce la invalidarea premiului in cazul unui castig. In cazul in care pe bonul fiscal nu

apare denumirea de Napolact, Participantul va trebui sa faca dovada si cu ambalajele produselor
participante achizitionate pe bonul respectiv.
4.5. Produsele participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare map;azin in parte si

nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTURI ST CONDITII DE PARTICIPARE
5.1. La aceasta Campanie pot participa cetatenii romani sau cetateni straini, persoane fizice care sunt
rezidenti in Romania sau au domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana Ia data

inscrierii in Campanie (,,Participanti").
5.2. Nu au dreptul de a participa la Campanie:
a) Persoanele care au varsta sub 18 ani Ia data inscrierii la Campanie;
b) angajatii Organizatorului;
c) angajatii Agentiilor;
d) angajatii distribuitorilorOrganizatorului;
e) angajatii magazinelor in care se comercializeaza Produsele Participante;
f) angajatii entitatilor care presteaza servicii in favoarea Organizatorului;
g) membrii familiilor persoanelor mentionate la punctele b) - f) de mai sus (si anume copii, parinti,
sot/sotie, f rate/sora).
5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face toate verificarile necesare si de a lua toate masurile
pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana

din categoriile mentionate in art. 5.2. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie sau

dovedirii indeplinirii conditiilor de participare la Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a

participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza

prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor
asemenea situatii.
5.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in
cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere

restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni
civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

5.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza,

Organizatorul neavand nicio obligatie- de a anunta Participantul cu privire la aceasta decizie.
5.7. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu Ie vor fi impuse niciun fel de cheltuieli
suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale pentru a putea participa la Campanie: cheltuieli
determinate de achizitionarea Produselor Participante, costurile aferente serviciilor de Internet si/sau
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serviciilor de telefonie in vederea comunicarii cu Organizatorul cu privire la validarea ca si castigator

sau cu privire la oricc alte aspecte referitoare Ia Campanie sau cheltuieli privind intrarea in posesia

unui premiu castigat, cheltuieli efectuate prin apelarea numarului de infoline dedicat Campaniei,

cheltuielilor legate de trimiterea de SMS-uri catre numarul Campaniei (numar cu tarif normal, operabil

din retelele C)range, Vodafone, 'Ielekom, Digi). Enumerarea de mai sus cu privire la cheltuieli este

exemplificativa, nu exhaustiva.
5.8. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord ca in cazul desemnarii lor drept
castigatori in urma tragerilor la sorti, sa faca dovada varstei cerute pentru participarea Ia aceasta

campanie, sa furnizeze Organizatorului datele necesare pentru confirmarea respectarii conditiilor de

participare la Campanie si pentru punerea in posesie a premiilor castigate si sa semneze un proces

verbal de predare primire a premiului castigat.

SECTIUNEA 6. PREMTILE CAMPANIEI
6.7. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul acorda 103 premii, dupa cum urmeaza:
(i) Premiul cel mare ce consta in 1x Gratar / Afumatoare, Pit Boss, combo (gaz, carbuni, electric)
Memphis in valoare de 6.819,74|ei (TVA inclus)
(ii) 30 x ,,Cos de picnic Cos de tacamuri din rachita pentru 4 persoane", in valoare de 361,99 lei
(TVA inclus)
(iii) 96 x Voucher Carrefour in valoare de cate 100 lei

Fotografiile Premiilor imprimate pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de

prezentare, avand rolul de a ilustra categoria din care fac parte. Imaginile infatisate in materialele de

prezentare nu corespund, inclusiv din perspectiva tipului/marcii/cantitatilor cu premiul ce va fi efectiv

acordat.
6.2. Descriere premii:
(i) Marele Premiu- Gratar/Afumatoare, Pit Boss, combo (gaz, carbuni, electric) Memphis
(ii) Cos de picnic Cos de tacamuri din rachita pentru 4 persoane
(iii) Premiul constand intr-un Voucher Carrefour in valoare de 100 Lei
Cu privire la fiecare Voucher Carrefour ("Voucherul") sunt aplicabile urmatoarele reguli:
a. Voucherul poate fi folosit in reteaua de magazine Carrefour Hypermarket, Carrefour Market,
Carrefour Express si Supeco;

b. Voucherul este valabil o perioada de 12 luni de la data incarcarii sale (data incarcarii va fi
mentionata odata cu livrarea Voucherului respectivului castigator);
c. Voucherul nu poate fi rambursat de catre castigator Organizatorului;

Premiul cel mare

Gratar / Afumatoare, Pit Boss,

combo (gaz, carbuni, electric)
6.819,74

6.81.9,74

Cos de picnic Cos de tacamuri din
rachita pentru 4 persoane

Voucher Carrefour in valoare de

100 Lei

Premii
Nr. Valoare unitara (Lei cu TVA
Premii inclus)

Pret total (Lei cu TVA inclus)

1

30 36-t.,99 10.859,7

96 100 9.600

Total 127 27.279,44
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d. Nici Voucherul, nici dreptul de a intra irr posesia Voucherului nu pot fi transmise de catre

castigator unei alte persoane.

e. Voucherul nu poate. fi inlocuit in cazul deteriorarii, pierderii sau furtului.
f. Perioada de valabilitate a Voucherului nu poate fi prelungita si/sau Voucherul nu va putea fi
inlocuit cu altul, in cazul in care castigatorul nu il valorifica partial sau integral pana la sfarsitul
perioadei de validitate mentionata anterior.
g. Plata cu ajutorul Voucherului poate fi efectuata de mai multe ori, in limita valorica impusa de

Voucher.
h. In cazul in care suma care trebuie achitata de catre castigator in schimbul produselor
achizitionate din magazinele Carrefour depaseste limita valorica a Voucherului (100 Lei, TVA inclus),

castigatorul trebuie sa suporte diferenta de pret dintre valoarea Voucherului si valoarea produseior
achizitionate, aceasta diferenta putand fi completata cu un alt mijloc de plata daca este necesar.

i. In cazul in care contravaloarea produsului/produselor achizitionat/e de catre castigator din
magazinele Carrefor este mai mica decat valoarea totala a Voucherului de 100 Lei, TVA inclus,

castigatorul nu va avea dreptul de a solicita suma reprezentand diferenta dintre valoarea totala a

Voucherului si contravaloarea produsului/produselor achizitionat/e, iar suma reprezentand diferenta

va putea fi folosita pentru o achizitie urmatoare.
6.3. Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, care se va realiza

dupa verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost

verificata indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul
Regulament.
6.4. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la caracteristicele si standardele

de calitate ale premiilor oferite in afara de responsabilitatile ce ii revin in mod expres conform acestui

regulament. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului
respectiv.
6.5. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor cu exceptia Premiului Mare. De

asemenea, castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor
oferite in cadrul Campaniei. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de

motiv.
6.6. Se permite acordarea contravalorii in bani a Premiului Mare in valoare de 6.819,74 lei (TVA
inclus), inbaza solicitarii in acest sens in forma scrisa si avand semnatura Castigatorului.
In aceasta situatie, contravaloarea Premiului Mare (i.e.6.879,74lei) va fi transferata castigatorului, prin
transfer bancar in contul indicat de acesta, dupa validarea castigatorilor, in termen de maxim 30 de zile
lucratoare dupa data prezentarii de catre Castigator a adresei emisa de catre banca unde castigatorul
detine un cont, in care sa se mentioneze IBAN-ul relevant si titularul contului si publicarea

castigatorilor pe pagina https://napola_ct 1Slp1-otnqlu. Pentru a se putea acorda premiul in bani, este

obligatoriu ca titularul contului sa fie acelasi cu castigatorul.
6.7. In cazul in care, in perioada Campaniei nu se vor acorda toate premiile, acestea vor ramane in
posesia Organizatorului.
6.8. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta

si este de acord cu urmatoarele:
a) Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa nu permita utilizarea
premiilor in mod corespunzator sau conform destinatiei acestora;

b) Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de

aceastea fara a constitui o amenintare Ia adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din
jr..
6.9. Desemnarea castigatorilor se va face in conformitate cu prezentul Regulament.

a', 
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6.10. Premiile Campaniei se vor acorda in limita numarului de premii mentiorrat in art. 6.1. de mai

SUS.

6.77. Un Participant poate castiga in cadrul Campaniei un singur premiu.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
lnformatii suplimentare despre mecanismul Campaniei, pot fi solicitate la adresa de mail

secretariat_napolact@frieslandcampina.com pe intrega perioada a Campaniei intre orele 9:00 a.m. -

18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

Campania realizata in cadrul tuturor magazinelor Carrefour, Carrefour Market de pe teritoriul

Romaniei mentionate in art. 2.1. in Perioada Campaniei se va desfasura dupa cum urmeaza:

7.1. Reguli aplicabile participarii la Campanie
Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(i) Un anumit bon fiscal poate fi inscris in Campanie doar de un singur Participant.

(ii) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

(iii) Fiecare bon fiscal inscris, sa ateste achizitionarea cel putin a unui Produs Participant dintr-un

magazin participant la Campanie, in perioada Campaniei; achizitionarea mai multor Produse

Participante pe un singur bon fiscal, nu da dreptul participantului de a inscrie acel bon fiscal de mai

multe ori in Campanie.
(iv) O inscriere Ia Campanie se poate realiza de catre un Participant exclusiv prin transmiterea unui

numar de bon fiscal cu respectarea prezentului Regulament.

(r) Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de numarul de

telef on/modal itatea ulllizat I a pentru inscriere.

(vi) Inscrierea la Campanie se va realiza printr-o singura modalitate dintre cele prezentate in

sectiunea 7.2. de mai jos si cu respectarea conditiilor de inscriere;

(vii) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in

urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.

(viii) Un Participant poate inscrie in Campanie maximum 3 numere de bon fiscal/ zi. Orice alt numar

de bon introdus dupa primele 3 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis

ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele

bonuri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea inscrierii

numarului de bon fiscal.

(ix) Fiecare Participant are obligatia de a pastra si, dupa caz, prezenta in original bonul fiscal inscris

la Campanie, care atesta achizitionarea unuia sau mai multor Produse Participante, pentru a putea fi

validat in cazul unei eventuale reclamatii sau in vederea desemnarii sale ca si castigator, pentru a putea

intra in posesia premiului castigat.

(") lnscrierea la Campanie se va putea face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea

3 de mai sus;

(xi) Pentru ca o inscriere sa fie validata, aceasta trebuie sa fie efectuata in mod corect. Pentru ca o

inscriere sa fie corecta, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa contina un numar valabil de bon fiscal care sa ateste achizitionarea cel putin a unui Produs

Participant din cele mentionate la art. 4.1 de mai sus, in timpul Perioadei Campaniei, dintr-un magazin

dintre cele mentionate la art.2.1.
b) Numarul complet si corect al bonului fiscal mentionat anterior sa fie inscris in Campanie in

Perioada Campaniei.
c) Numarul bonului fiscal sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie.
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d) Participantul tre.buie sa indeplineasca conditiile mentionate in sectiunea 5 de mai sus precum si

conditiile mentionate in art.7.1. subpunctele (i) - (x), prtcum si celelalte conditii mentionate in
prezentul Regulament.
Inscrierierile care nu rcspecta conditiile mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare pentru
tragerea la sorti.
(xii) Un Participant nu poate primi decat un singur premiu in cadrul Campaniei, indiferent daca

acesta a fost extras castig;ator de mai multe ori in unna extragerilor efectuate conform acestui

Regulament.
(xiii) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea bonurilor fiscale direct, in magazinul
care a emis bonurile fiscale, fara implicarea clirecta a participantului potential castigator. in cazul in
care, in urma verificarii, se constata ca bonurile fiscale nu exista sau nu corespund irr intregime cu cele

eliberate de magazinele respective, potentialii castigatori vor fi invalidati si pierd dreptul de acordare

al premiului, respectiv vor fi obligati sa restituie premiile deja acordate, dupa caz, fara nicio
despagubire din partea Organizatorului.
(xiv) Dupa incheierea Campaniei, va rugam sa gestionati deseurile din ambalaje provenite de la
Produsele Participante in acord cu prevederile legislatiei in vigoare (sa se respecte fluxul separat de

colectare si gestionare a deseurilor de ambalaje). Organizatorul promoveaza gestionarea responsabila

a deseurilor in acord cu regulile aplicabile in domeniu, in vederea asigurarii protectiei mediului
incon;'urator.
(xv) Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de incalcare a prezentului Regulament

si sa invalideze toate inscrierile in Campanie ale Participantilor care s-au inscris cu incalcarea

prezentulu i Regu lament
(xvi) Daca un participant incearca sa fraudeze participarea 1a Campanie, prin orice mod, inclusiv fara

a se limita la efectuarea uneia sau mai multor inscrieri fara a putea face dovada detinerii bonurilor
fiscale respective, care sa fie distincte, prin falsificarea acestora, prin inscrierea unui singur bon fiscal

de mai multe ori, prin depasirea numarului maxim de incrieri permise, inclusiv prin inscrierea unui
Participant prin utilizarea mai multor numere de telefon etc., Organizatorul isi rezerva dreptul de a
restrictiona definitiv, pe toata durata Campaniei, toate inscrierile respectivului Participant si de la
respectivele numere de telefon, de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida
castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in Campanie.

(xvii) In cazul in care se constata faptul ca un Participant a castigat premiul prin fraudarea

mecanismului si reguliior de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi
acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respectivul Participant va

avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.
7.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:
7.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la 1877 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone,

Telekom si DICI) continand numarul bonului fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante in
perioada de desfasurare a Campaniei, Numarul bonului fiscal trebuie transmis fara alte detalii si fara a

insera pauze sau alte insemne/caractere inainte, intre sau dupa cifrele ce compun numarul de bon.

Numarul bonului fiscal trebuie transmis exact asa cum acesta este mentionat pe bonul fiscal relevant.

Exemplu inscriere: 00251
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Momentul receptionarii inscricrilor este reprezentat de data calendaristica si ora (minute, secunde)
receptionarii acestora, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 15 martie2023, ora 00:00, indiferent de cate inscrieri
efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Campania"Castigapremiicugust!" are llcitl Tterioada15martie -75aprilie 2023.Tepotiinscrie achizitionand
Produse Participante in aceasta perioada".

(b) Daca un participant a efectuat o incriere valida in Campanie, va primi urmatorul mesaj:
Iti multumim pentru participare! Inscrieren ta oa intra hr tragerea la sorti pentru unul dintre premiile Campaniei
N ap ol ac t,, C as ti ga p r emii cu gu s t ! " . P as tr e nzs b orrul p entru a ali d ar e !

(c) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal intr-o zi de campanie,
acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai depasit deja limita de 3 inscrieri pe zi, cottform Regulament! Poti inscrie ocest bon in alta zi, in perioada
Campaniei ,,Ctrstiga premii cu gust!"

(d) Daca un participant incearca sa introduca fara numarul de bon fiscal, acesta va primi un mesaj cu
urmatorul text:
Mesajul este incorect deoarece nu respecta shttaxa corecta, confonn materialelor campaniei. lncearca sa te inscrii
h campanie folosind numarul bonului fiscal.

(e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea campaniei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Campania ,,Castiga premii cu gust!" s-a incheiat pe 75 aprilie 2023 ora 23:59:59. lti multumim pentru participare
si te asteptam la urmatoarele campanii!

(f) Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori, in aceasi zi, de pe acelasi numar de
telefon:
Acest numar de bon fiscal a mni fost inscris ht cadrtil Campaniei ,,Castiga premii cu gttst!". Pentru noi sanse ln
premii ta rugam sa reincerci clt un nou bon fiscnl!

7.2.2. Online - prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului
h 11p9;1/napot q c-[, 1o/promolii .

Formularul de inscriere se afla in sectiunea ,,PROMOTII"- campania ,,Castiga premii cu gust!" si
contine urmatoarele campuri si bife:
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Numarul Bonului fiscal, ex: 00251

ii. Poza bon fiscal;

iii. Data inscriere concurs

iv. Data si ora emitere bon fiscal

ii. Nume
iii. Prenume

v. Numarul de Telefon;

vi. Adresa de email;

viii. Bifa "Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale";

Toate campurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea campurilor duce la imposibilitatea

inscrierii in Campanie

pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul

trebuie sa apese butonul ,,Participa".

Exemplu formular inscriere bon fiscal pe site:

igg*mr-m [*MplrTerta r$ernti.'m$ill *t rn{&l J*$,

I ,'.,.1,t 1,1 .'t**_

l:r;;,

l_ *_t I

Momentul receptionarii inscrierilor este reprezentat de data calendaristica si ora (minute, secunde)

receptionarii acestora, indiferent de data si ora transmiterii inscrierilor.

Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

(a) pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 15 martie2023, ora 00:00, indiferent de cate inscrieri

efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Camparria"Castigapremiicttgust!" arelocirtperioadal5mnrtie 15aprilie2023.Te potiinscricachizitionand

Produse Participante in aceastrt perioada".

(b) Daca un participant a efectuat o inscriere valida in Campanie, va primi urmatorul mesaj:

ryrj-xTll'l'ffi$*un xr**;
' 

.&.tl$ t$Sta$' ii.*s r5$rig

*, 
'i; [rwru}$w& 

u
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Iti multwnim pentru participare ! Inscrierco ts ua htra in tragerea Ia sorti pentru unul dintre premiile Campanici

Napolact ,,Castigaprenii crt gttst!" . Pastrenznboruilfiscalpentruualidare!

(c) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-1ea numar de bon fiscal intr-o zi de campanie,

acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai depasit deja linita de 3 inscrieri pc zi, conform Regulament! Poti irtscrie act:st bon in alta zi, in perioada

Campnniei!

(c.1) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al 4-lea numar de bon fiscal in ultima zi de

campanie, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

Ai depasit dcjn limita de 3 irscrieri pc zi. CampaniLt se incheie in data de 15 aprilie 2023, ora 23:59:591

(d) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Campania ,,Castiga premii cu gust!" s-ct incheiat pe data de 15 aprilie 2023. lti multuntim pentru pnrticiynvg 5i

te asteptam la urmotoarele campafiii promotionalc!

(e) Daca acelasi numar de bon fiscal este inscris de mai multe ori, in aceasi zi, cu acelasi numar de

telefon:
Acest bon fiscal a mni fost inscris in cadrul Cantpaniei. Pentru noi sanse la premii te rugam sa rrirtcerci crr rnt

nou bon!

(f) Daca un participant a inscris la numarul de concurs doar cuvantul cheie sau alte coduri unice de la

alte actiunii similare, necompatibile cu tematica campaniei, va primi un mesaj de forma:

Ne pare rau, inscrierea este incorecta si nu poate fi pocesata! Te rugam ss cortsulti regulamentul Campaniei

disporibil p e site-ul http s : I I n ap olact.ro I re gulamente.

lnscrierierile care nu respecta conditiile mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare pentru

tragerea la sorti.
7.2.3 Pentru fiecare inscriere trimisa dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere

de bon fiscal sunt trimise, participarea va deveni invalida, inscrierea fiind trimisa dupa incheierea

Campaniei.
7.2.4 Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi

rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns trimise Participantilor la Campanie,

fara a anunta in prealabil acest lucru cu conditia ca aceste modificari sa nu afecte mecanismul de

inscriere si alocare a premiilor prin tragere Ia sorti.

7.3. Eventuale reclamatii privind inscrierea la Campanie
In cazul in care un Participant reclama, in orice modalitate, jnvalidarea unui bon fiscal inscris prin

SMS/online, indiferent de motivele pebaza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu, numarul

bonului fiscal a mai fost inscris in Campanie anterior, numarul bonului fiscal este gresit, incomplet sau

incorect, etc) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

(i) In cazul in care numarul bonului fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in

Campanie de catre un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achizitionat

in realitate si cu respectarea Regulamentului Produsul Participant si a efectuat inscrierea in Campanie

in mod corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a inscris in prealabil in Campanie

numarul bonului fiscal, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea si ii va comunica

respectivului Participant scopul apelului.

10
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(ii) Dupa instiirrtarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi

inregistrat, acestuia ise va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de ia data coutactarii sale

telefonice, dovada detinerii in original a bonului fiscal inscris la Campanie pentru a se Putea face in

acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada

detinerii bonului fiscal inscris prin trimitere unei foto-copii lizibile a acestuia prin e-mail sau fax ia

adresa de email sau numarul de fax comunicate de operatorul lnfoline la momentul formularii

reclamatiei, pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;

(iii) In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat

in cadrul acestor articole sau refuza prezentarea Covezii detinerii bonului fiscal in original, atunci

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectivului Participant, prin eliminarea

inscrierii acestuia din baza de date a Campaniet, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil

participantul care nu a facut dovada detinerii bonului fiscal inscris la Campanie pentru validarea

inscrierii;
(i") In cazul in care Participantul contactat conform celor de mai sus motiveaza intemeiat

imposibilitatea prezentarii bonului fiscal solicitat in termenul de 48 de ore acordat initial, atunci

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore (in situatiile in care durata

Campaniei permite aceasta prelungire, Participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor

termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar inbaza de date

a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza);

(v) In situatia in care Participantii aflati in situatia descrisa mai sus transmit Organizatorului dovada

detinerii bonului fiscal inscris Ia Campanie prin fotocopie Ia adresa de e-mail sau numarul de fax

comunicate de operatorul lnfoline, iar la primire se constata de catre Organizator ca documentele

transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire la veridicitatea

informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul de a solicita in

mod expres transmiterea bonului fiscal in original, prin posta sau curier la adresa Organizatorului, in

scopul verificarii exacte a situatiei, Participantul suportand insa, consecinta imposibilitatii validarii

inscrierii sale in timpul necesar inbaza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce

urmeaza);

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA

PREMIILOR
8.1. Desemnareacastigatorilor
premiile Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza: intr-una din zilele

lucratoare din perioad a 17 - 21.04.2023 se vor desemna prin tragere la sorti castigatorii premiilor

Campaniei, din toate inscrierile valide efectuate pe toata durata de desfasurare a Campaniei, astfel:

a) 1 castigator al Marelui Premiu constand in" Gratar / Afumatoare, Pit Boss, combo {gaz,

carbuni, electric) Memphis" si o rezerva

b) 30 castigatori pentru premiile ce constau in,,Cos de picnic, Cos de tacamuri din rachita pentru

4 persoane" si 30 rezerve

c) pentru premiile constand in Vouchere de cumparaturi in valoare de 100 lei vor fi trageri Ia

sorti separate pentru fiecare zi in parte din Perioada Campaniei, din inscrierile valide

corespunzatoare fiecarei zile de Campanie. Astfel:
. pentru fiecare zi din Perioada Campaniei se vor extrage, din inscrierile valide corespunzatoare

fiecarei zile,3 castigatori ai premiilor Vouchere de cumparaturi Carrefour in valoare de 100 de lei

fiecare voucher si 3 rezerve
. In total vor fi 96 castigatori si 96 rezerye pentru Premiile constand in Vouchere de cumparaturi

in valoare de 100 lei

11.
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Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator

cu distribuire si extraS;ere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce

contine toate inscrierile valide in Campanie conform celor clescrise mai sus.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare,,Comisia", la sediul Agentiei

Mecliapost Hit Mail din Str. Siriului, nr.42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas, cu

adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram lancu, nr.7A, sector 2, in prezenta unui notar public.

8.2. Procedura de validare.
8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia Front Line Marketing va incepe procesul de

validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea

Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2.2. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca in nrod cumulativ

urmatoarele conditii:
(i) Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in timpul Perioadei Campaniei, dintr-unul

dintre magazine dintr-unul dintre magazine Carrefour, Carrefour Market sau pe platforma on line

Bringo;
(ii) Sa nu faca parte din categoriile de persoane mentionate in art. 5.2., a caror participare la

Campanie nu este permisa;
(iii)
(i")
(v)
("i)

Sa se inscrie la Campanie conf orm art. 7 .1.. si 7 .2 de mai sus;

Sa fie indeplinite toate conditiile prevazute in art. 7. din prezentul Regulament;

Procesul de inregistrare sa se reahzeze eu respectarea prezentului Regulament;

Sa respecte intocmai si la termen procedura de validare conform prezentului Regulament si

solicitarilor Organizatorului/Agentiei si sa indeplineasca conditiile de validare;

(vii) Numarul bonului fiscal extras prin tragerea la sorti trebuie sa fie identic cu numarul bonului

fiscal prezentat in vederea validarii si sa ateste achizitionarea Produsului Participant relevant in

Perioada Campaniei din Carrefour, Carrefour Market sau pe platforma on line Bringo.

8.2.3. Participantii declarati castigatori nu vor fi validati si vor pierde dreptul la acordarea Premiului

in urmatoarele cazuri:

a) Nu este indeplinita oricare dintre conditile mentionate la art. 8.2.2. de mai sus;

b) Numarul de telefon cu care un participant desemnat castigator s-a intregistrat in Campanie nu este

valid sau nu poate fi contactat prin apel telefonic sau SMS, din orice motiv care nu tine de Organizator;

c) Organizatorul constata orice neconcordante intre bonul fiscal inscris in Campanie si cel prezentat

de potentialul castigator in vederea validarii;
d) Participantul in cauza nu poate face dovada, in termenul specificat, a detinerii bonului fiscal in baza

caruia a fost desemnat castigator ca urmare a extragerii, care atesta achizitionarea Produselor

Participante in timpul Perioadei Campaniei, intreg si original;

e) Participantul caruia i s-a alocat un premiu nu indeplineste prevederile prezentului Regulament;

8.3. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile,

degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care, contin erori de printare, tipografice sau de alt

tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale acestora sau ale elementelor lor componente

datorate manevrarii acestora vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

8.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere

in Campanie transmise in urmatoarele conditii: daca acestea sunt transmise in afara Perioadei

Campaniei sau din alte magazine decat cele mentionate in prezentul Regulament, daca inscrierea a fost

efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele indicate de catre

Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii

Regulamentului.
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8.5. In termen de 30 zile lucratoare- de la data tragerii la sorti, Participantii ale caror inscrieri au fost

desemnate castigatoare vor fi contactati telefonic sau prin SMS pentru continuarea procedurii de

validare si pentru a li se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in posesia premiului. ln
cadrul procesului un potential castip;ator va fi contact de doua ori pe zi, in2 zlle diferite si in momente

ale zilei.
8.6. Pentru validarea castigarii premiilor, Participanii desemnati castigatori trebuie sa trimita in maxim

3 zile lucratoare de la data contactarii tclefonice sau prin SMS a acestuia, prin fax sau email la o adresa

ce va fi comunicata de catre Organizator in ntomentul contactarii:

a) copie a bonului inbaza caruia a fost desemnat castigator;

b) informatii cu privire la numele si prenumele sau varsta si adresa de domiciliu unde se va efectua

livrarea premiului;
c) copie CI - in cazul desemnarii castigator al unui premiu cu valoare mai mare de 600 lei;

d) numarul de cont bancar si banca unde are deschis contul - pentru castigatorul marelui premiu;

e) orice informatii solicitate pentru a clarifica/elimina eventuale suspiciuni de incalcare a acestui

Regulament sau de frauda, inclusiv fara a se limita la informatii din actul de identitate al Participantului
relevant.

ln cazul nerespectarii termenulul mentionat mai sus sau refuzului de prezentare a dovezii detinerii

bonului fiscal sau a celorlalte informatii solicitate de Organizator in vederea validarii, atunci

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida. respectivul Participant, prin eliminarea inscrierii

acestuia din baza de date a Campaniei, fara a avea obligatia de a notifica in prealabil Participantul

respectiv.

In cazul in care Participantul contactat conform celor de mai sus motiveaza intemeiat imposibilitatea

prezentarii bonului fiscal solicitat in termenul de 3 zile acordat initial, atunci Organizatorul isi rezerva

dreptul de a prelungi acest termen cu inca 48 ore;

In situatia in care Participantul aflat in situatia descrisa mai sus transmite Organizatorului dovada

detinerii bonului fiscal inscris la Campanie, iar la primire se constata de catre Organizator ca

documentele transmise nu sunt lizibile sau in cazul in care Organizatorul are indoieli cu privire Ia

veridicitatea informatiei care se regaseste pe fotocopiile transmise, acesta (Organizatorul) are dreptul
de a solicita in mod expres transmiterea bonului fiscal in original, prin posta sau curier la adresa

Organizatorului, in scopul verificarii exacte a situatiei.

8.7. Organizatorul nu este raspunzator pentru situatia in care documentele transmise de catre

Participant in vederea validarii acestuia ca si castigator conform celor de mai sus nu ajung in posesia

Organizatorului in termenele alocate validarii, din orice motive care nu se datoreaza culpei

Organizatorului.
8.8. Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv toate documentele solicitate,

Participantul respectiv este invalidat si isi pierde orice drept asupra premiului.
8.9. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru datele transmise incorect de catre

Participantii desemnati castigatori. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele

trimise de castigatori care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament
(de exemplu comunicarea/transmiterea in vederea validarii bonului fiscal castigator la alte date de

contact decat cele indicate de Organizator/Agentie) si nici pentru premiile care nu ajung la castigator

din motive independente de vointa Organizatorului.
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8.10. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantu lui care a fost

declarat initial castigator dar care nu a fost validat conform celor de mai sus. Organizatorul nu va

acorda nici o despagubire in bani, sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu,
dar care nu au fost validati conform cerintelor Regulamentului sau care nu au revendicat conform

prezentului Regulament.
8.ll.Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor, in cazul in

care Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile pentru validare, au incalcat termenii

si conditiile prezentului Regulament Oficial, refuza premiul sau nu pot fi contactati in termenul de 20

zile lucratoare de la data extragerii, termen stabilit pentru validare.
8.12.In cazul in care nici rezerva nu poate fi validata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai

acorda respectivu I premiu.
8.13.In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a respectat conditiile stipulate
in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si

beneficiile ce revin respectivului castigator, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau

plata respectivului castigator.

8.14.In cazul in care Organizatorul/Agentia constata nerespectarea conditiilor mentionate in acest

Regulament de catre un castigator al Campaniei dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul

castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de

Organizator in legatura cu aceasta, in termen de 10 zile de la solicitarea in acest sens transmisa de catre

Organizator/Agentie.
8.15. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati

castigatoli nu indeplinesc conditiile de validare"sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in

Campanie.
8.16. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina

h1plhapplaet fq/p*r.q'nro.lii intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum

30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului castigator.

8.77. Oferirea premiului se va face pe cheltuiala Organizatorului dupa validarea castigatorului in baza

primirii documentelor solicitate de Organizator si transmise in mod corespunzator de catre

Participantul relevant, la un termen stabilit de comun acord de Organizator si Participantul relevant.

Premiile vor fi expediate la adresele indicate de catre castigatori in procesul de validare, pe cheltuiala

Orp;anizatorului, o singura data, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor,
dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina

h!tpq/]!apdac-!.ro/promotii. In momentul primirii premiului, Castigatorul va semna un proces verbal

de predare - primire a premiului.
In cazul in care castigatorul opteaza pentru acordarea marelui premiu in bani, se vor aplica art. 6.6 de

mai sus.

8.18. Premiul Voucher Carrefour pentru va fi expediat castigatorului la adresa de e-mail indicata de

catre castigator in procesul de validare, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data publicarii
ca sti ga tori lor pe pa gina https //napolact,rolpromo-tii.
8.19. Anterior predarii premiului si ca o conditie pentru acordarea acestuia, se va verifica daca datele

castigatorului (nume, prenume, varsta) asa cum acestea sunt mentionate in actul de identitate prezentat
de castigator coincid cu datele castigatorului comunicate anterior de acesta Organizatorului/Agentiei.
In cazul in care se constata ca datele mentionate anterior coincid (validarea castigatorului), se va inmana

castigatorului premiul, inbaza unui proces-verbal de predare primire, semnat si de castigator. In cazul

in care datele mentionate anterior nu coincid, se va refuza inmanarea premiului si se va consemna

refuzulsi motivele acestuia (datele care nu coincid) in procesul-verbal de predare primire.
8.20. ln cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la

adresa in vederea livrarii, fie au refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, premiile raman
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in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe carc o va considera
necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu
legat de' dctinerea sau de proprietatea asupra bonurilor/facturilor ce atesta achizitionarea Produselor
Participante, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suportate de catre Participant in legatura
cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonantei Cuvernului nr. 991 2000.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de

titular/utilizator asupra numerelor de telefon utilizate/inregistrate in Campanie, care au stat la baza
alocarii premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta
principir-rl conform caruia Organizatorul Canrpaniei va acorda premiul Participantului va indeplini in
mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) a trimis numarul bonului fiscal valid declarat castigator prin mijloacele mentionate la Sectiunea

7 si cu respectarea prevederilor acestei sectiuni;
b) a primit mesajul de confirmare a inscrierii in Campanie conform Sectiunii 7;

c) detine si prezinta Organizatorului bonul fiscal care a stat la baza alocarii premiului, in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
d) este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/declarat pentru inregistrarea bonului fiscal
in Campanie sau arefa obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea
acestuia/inscrierea in Campanie;
e) indeplineste conditiile pentru validarea sa'ca si castigator, conform Regulamentului.
9.2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului.
9.3. ln eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri sau alocarii unui premiu in cadrul
acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. Eventualele contestatii vor fi luate in
considerare maxim 60 de zile de la data publicarii castigatorilor validati pe site-ul

http,s,:1/napsla-et.rq[e€U]a!_1ent9 conform prevederilor prezentului Regulament. Orice contestatii sosite

dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.4. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru, incluzand, dar fara a se limita la,

urmatoarele cazuri:.

(i) Pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale si/ sau a ambalajelor Produselor Participante
achizitionate;
(ii) Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale si/ sau a ambalajelor
Produselor Participante achizitionate sau continutului acestora;
(iii) Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
(iv) Erori de imprimare sau alte erori referitoare Ia bonurile fiscale si/ sau a ambalajelor Produselor
Parti cipante achizitionate;
(") inregistrarile trimise in afara perioadei Campaniei, respectiv receptionate inainte de data de
inceput sau dupa data de incheiere a Campaniei;
("i) inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte;
(vii) inscrierile care nu contin un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom sau Digi;
(viii) mesajele de raspuns transmise dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice
sau independente de vointa Organizatorului;
(ix) Inscrierile prin SMS/online efectuate de Participanti care nu au fost inregistrate, care au fost
inregistate cu intarziere sau au fost pierdute din motive tehnice sau independente de vointa
Organizatorului;
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(*) pierderile/intarzierile sau intreruperile nearruntate ale serviciului cle telefonie, interrnet sau de
oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
(*i) incercarea de inscriere la Campanic. intr-o alta modalitate decat cea prevazuta in acest
Rt,gulamerrt;
(rii) expedierea documentelor necesare validarii la alta adresa decat cea comunicata de catre
reprezentantul Organizatorul ui/de catre Agentie;
(xiii) situatiile in care mai muite persoane revendica acelasi bon fiscal care a stat labaza alocarii unui
premiu; In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca a
respectat prevederile Regulamentului si ca:
- detine si preda Organizatorului bonul fiscal care atesta achizitionarea respectivului produs
Participant;
- este titularul/utilizatorul numarului de telefon folosit/dcclarat pentru inregistrarea bonului fiscal
in Campanie sau arefa obtinut acordul titularului numarului de telefon pentru utilizarea
acestuia/inscrierea in Campanie.
- confirma telefonic, la verificarea efectuata de Organizator, la numarul utilizat/declarat pentru
inscrierea in Campanie datele personale declarate in momentul validarii.
(xiv) Existenta in stocurile magazinelor mentionate in art. 2.1 a Produselor Participante.
(*v) Intreruperile/disfunctionalitatile sau defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila sau
pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet sau SMS de catre furnizorii locali ai acestor
servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de telefonie sau SMS pe
perioadele de trafic intens;
(xr.'i) Pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in articolele de mai sus, determinate
de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
(xvii) Situatiile in care Participantii achizitioneaza in perioada Camparriei produse neparticipante la
Campanie;
(xviii) Situatiile in care Participantii achizitioneaza produse de tipul Produselor Participante din alte
locatii decat cele mentionate in art. 2.1. de mai sus;
(xix) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite pentru inscriere
care au fost inregistrate pe platforma pentru contactare si validare;
(**) lmposibilitatea unui castigator validat de a intra in posesia premiului din motive care nu se
datoreaza culpei Organizatorului sau situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in
incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor
circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita (de
exemplu, dar fara a fi limitate la: (i) informatii eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise
cu intarziere sau deformate in orice alt mod; (ii) dificultati tehnice care pot afecta functionarea
serviciilor de telecomunicatii/conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a
aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul
Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe
Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme; (iii) deteriorari
sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale
participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie; (iv) schimbari de legislatie care sa
influenteze derularea si implementarea Campaniei - precum deciziile adoptate de autoritatile civile,
reginrul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare - castigurile obtinute in urma
Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea
acestora);
(xxi) Erorile in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare,
Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizariide catre participanti a unor date eronate
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care au dus la imposibilitatea parcurgerii procesului de validare, a inmanarii premiului sau la

imposibilitatea identificarii casti gatoru lui;
(xxii) Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat
(numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc),

si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
(xxiii) Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat,
conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa
Organizatoru lui;
(xxiv) Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre
furnizorii acestuia sau ai participantilor, de servicii postale, internet, curierat, bancare etc.;
(xxv) De asemcnea, Organizatorul nu e raspunzator pentru date gresite sau false incluzand, dar fara
a se limita la date personale sau numere de telefon incomplete sau false pe care Participantii Ie declara
in formularele de participare. Nicio eroare in datele furnizate de catre Participanti, acuratetea datelor
de contact nu atraEle raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.
Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate
care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii
unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale etc.;
(xxvi) Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din
motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;
(xxvii) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul
Regulament Oficial;
9.5. Organizatorul:
a) Nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul
preluarii lor de catre Participant;
b) Nu isi asuma raspunderea si nu se va implica in eventualele conflicte referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor aferente Concursului. Din momentul expedierii premiului la adresa
indicata de catre castigator, orice obligatii ale Organizatorului conform Campaniei se considera integral
indeplinite, castigatorul premiului fiind unic raspunzator de modul in care il utilizeaza lgestioneaza,
Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens;

c) Nu este raspunzator pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
Nu este raspunzator pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de
Organizator sau pentru situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de
a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante
aflate in afara controlului pe care Organi zatorul il poate in mod rezonabil exercita;
d) Este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare
la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite in legatura cu premiile sau
bunurile achizitionate prin utilizarea premiilor, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de
natura acestor prejudicii, incluzAnd dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale
sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e) Nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti
in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
f) Nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la
Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte
intentionate de care este responsabil Organizatorul.
9.6. Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul aparitiei urmatoarele evenimente:
'/ pierderea bazelor de date care contin codurile promotionale si numerele de identificare unice
aferente inregistrarilor din baza de date;
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./ avarierea sistemelor informatice de realizare a inscrierilor, de stocare a datelor si acordare a

premiilor;
./ tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
,/ orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate

interzice sau modifica termenii acestuia.

9.7. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale care au stat ia baza acordarii
premiilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea acestora intr-o forma necorespunzatoare,

deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de dovezi care

nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

9.8. Organizatorul este indreptatit sa faca toate verificarile necesare daca are suspiciuni cu privire
la incalcarea de catre Participanti a conditiilor de participare la Campanie sau cu privire la tentative de

frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costuriie'acestei Campanii si sa

ia orice masuri pe care le considera necesare pentru a e.,,ita sau reduce efectele acestor fapte. Orice

incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a

Participantului. ln cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor

respective, pe baza dovezilor existente.
9.9. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de

eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie,
neimpuse de catre Organizator.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea

Campaniei se obliga sa respecte prevederile privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a

Directivei 95l46lCE (,,CDPR"), aplicabil incepAnd cu 25 mai 2018.

70.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu

caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise in acest

Regulament.
10.3. Date cu caracter personal prelucrate, scopul si temeiul prelucrarii
DATE CU CARACTER PERSONAL
PRELUCRARII

SCOP TEMEIUL

nume, prenume/ semnatura validarea castigatorului si

acordarea premiului

Publicarea numelor
castisatorilor

indeplinirea obligatiilor
Organizatorului cu

privire la Campanie

obligatia legala a

Organizatorului

indeplinirea obligatiilor
Organizatorului cu

privire la Campanie

numar de telefon Inregistrarea Ia Campanie,
contactarea participantilor in
vederea parcurgerii
procesului de validare a

inscrierii sau a desemnarii ca

si castigator si comunicarii
informatiilor pentru intrarea
in posesia premiului,
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dovedirea acordarii

premiului, inclusiv

contactarea telefonica in acest

sens a particiPantilor la

Campanie in cadnrl unui

proces de audit
solutionarea oricaror Plangeri
in legatura cu organizarea si

desfasura t ea Campaniei

in baza interesulu i legitim

ale Organizatorului de a
asigura si dovedi
desfasurarea in mod

corespunzator a

Campaniei

Dovedirea informatiilor
frrrnizate telefonic de catre

Participant

in baza interesu lui legitim
al Organizatorului de a

asigura si dovedi

desfasurarea in mod

corespunzator a

Campaniei si de a utilza

convorbirile telefonice ca

mijloace de proba in
evenlualele contestatii in
legatura cu procesul de

validare a castigatorilor si

de inmanare a Premiilor
oferite in Campanie

e-mail transmiterea documentelor

necesare pentru validarea

inscrierii sau pentru validarea

ca si castigatori a

Participantilor
transmiterea Premiului
constand in Voucher

transmiterea Premiului
constand in Voucher

Carrefour

in baza interesulu i legitim
al Organizatorului de a

asigura si verifica

indeplinirea conditiilor de

participare la CamPanie

lndeplinirea obligatiilor
Organizatorului cu

privire la trimiterea
premiului

adresa livrarea premiilor

Indeplinirea obligatiilor
Organizatorului cu

privire la Campanie

Numarul de cont si banca (Pentru

castigatorul marelui Premiu)

Transferul sumelor aferente

Premiului lndeplinirea obligatiilor
Organizatorului cu

privire Ia Campanie

Datele din actul de identitate, validarea castigatorului si

acordarea premiului
in baza unor interese

legitime ale

Organizatorului de a

asigura si verifica
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indeplinirea conditiilor de

participare la Campanie
(inclusiv de a confirma
identitatea castigatorului,
de a verifica indeplinirea
conditiilor de varsta si,

daca este cazul, de a

ciarifica/elimina
suspiciuni de frauda)

date din actul de identitate, inclusiv
CNP (numai pentru participantul
castigator), daca valoarea premiului
depaseste 600 lei

pentru plata impoziteior si a

contributiilor aferente catre
autoritatile publice
competente inclusiv arhivarea
si stocarea conform legislatiei
fiscale in vigoare, publicarea
numelui castigatorilor si a

premiilor acordate conform
prezentului Regulament pe
Site. De exemplu datele
personale sunt prelucrate in
scopul indeplinirii obligatiilor
legale care incumba
Organizatorului in materie
fiscala cu privire Ia prezenta
Campanie (de exemplu,
obligatia impusa de catre

Legea nr. 22712075 privind
Codul Fiscal al Romaniei, de

completare a Declaratiei nr.
205 Declaratie informativa
privind impozitul retinut pe

veniturile cu regim de retinere
la sursa, pe beneficiari de

venit, cuprinsa in Ordinul
MFP nr. 201712005, publicat in
Monitorul Oficial nr.
5612006), precum si in materia
arhivarii.

indeplinirea obligatiilor
legale ale Organizatorului
cu privire la Campanie

10.4. Modul de colectare a datelor cu caracter personal
10.5. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor Ia Campanie direct de Ia
acestia prin transmiterea SMS-ului/formularului online de inscriere la Campanie sau in cursul
procesului de validare si de acordare a Premiilor, conform Regulamentului.Consecintele refuzului de
a ne furniza datele cu caracter personal
ln cazul in care nu ne furnizati datele cu caracter personal solicitate pentru inscrierea Ia Campanie, nu
veti putea participa la Campanie, pentru ca nu veti putea transmite in mod valabil numarul bonului
fiscal relevant.
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In cazr'rl in care nu ne furnizati datele solicitate in cursul procedurii de validare a dumneavoastra ca si
castigator, veti fi invalidat ca si castigator si vcti pierde dreptul Ia acordarea premiului, intrucat nu se
va putea verifica indeplinirea conditiilor pentru validarea clumnevaoastra ca si castigator si/sau nu se
va Putea acorda Premiul. In cazul in care nu ne furnizati datele nccesare pentru plata impozituiui, nu
va vom putea acorda Premiul, pentru ca nu ne-am putea indeplini obligatiile legale referitoare la
impozitul aferent acestuia.
10.6. Destinatarii datelor cu caracter personal.
Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre nicio entitate pentru utilizarea
acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita in
prealabil consimtamantul dumneavoastra, urmand ca transferul datelor dumneavoastra catre o entitate
in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca va exprimati in prealabil consimtamantul cu privirc la
un JSemeltea trJns[('r.
Cu toate acestea, Organizatorul va dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre:
- Agentia carc se ocupa de organizarea si implementarea Campaniei, precum si unii eventuali
subcontractanti ai acestora;
- Notari publici si avocati desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea
Campaniei;
- partenerii Organizatorului, action6nd fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv
partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in clesfasurarea si organizarea Campaniei,
acordarea premiilor, inclusiv:
. furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
. furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;
r furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;
- societati din grupul din care face parte Organizatorul, in scopul verificarii corectitudinii
implementarii Campaniei, precum si in contextul unor diverse rapoarte, analize si studii statistice cu
privire la campaniile de marketing organizate de Organizator si succesul acestora. pentru mai multe
detalii cu privire Ia societatile din grupul Organizatorului, va invitam sa accesati site-ul
w.ww.frieslandcampina.com.
- Societati de audit
- Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul
Organizatorului, daca dezvaluirea are la baza temei juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala
a Organizatorului sau interesul legitim al Organizatorului).
10.7 . Du ra ta p re lu cra rii
Pastrarea datele cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate potrivit Regulamentului, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv
a regulilor de arhivare aplicabile.
Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei cu privire la castigatori, pentru care
avem diverse obligatii fiscale si de raportare privind plati ale taxelor si impozitelor, vor fi pastrate
conform legislatiei fiscale aplicable.
In ceea ce priveste datele Participantilor validati ca fiind castigatori, dar care nu isi revendica premiul,
acestea vor fi pastrate timp de 3 ani de la publicarea Participantilor validati ca fiind castigatori, iar in
ceea ce priveste datele Participantilor care nu sunt declarati sau validati ca fiind castigatori, acestea vor
fi pastrate o perioada de 60 de zile de la publicarea Participantilor validati ca fiind castigatori pe Site-
ul Campaniei.
10.8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa
pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile.
10.9. Drepturile Participantilor.
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In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, Participantii au urmatoarele dreptrrri:
a) Dreptul de a fi informat
In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la [)articipant, Organizatorul este

obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta

persoana poseda deja informatiile respective:
. Scopul in care se face prelucrarea datelor;
. Informatii suplimentare precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca

furnizarea tuturor datelor este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
. Existenta drepturilor prevazute de lege pentru Participant, in special dreptul de acces, de

interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

b) Dreptul de acces la date

Orice Participant are dreptul de a obtine de la Organizator, incalitate de operator, la cerete, confirmarea

faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

Organizatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc

solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
. scopurile prelucrarii;
o categoriile de date cu caracter personal vizate;
. destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau

urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
. dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
. ln cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie
internationala, Participant are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile adecvate in temeiul
articolului 46 din CDPR referitoare Ia transfer.

c) Dreptul la rectificare
Participantul are dreptul de a obtine de la Organizator,la cerere, fara intarzieri nejustif icate, rectificarea

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost

prelucrate datele, Participant are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt

incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

d) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal

care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Organizatorul are obligatia: de a sterge datele cu caracter

personal fara intarzieri ne;'ustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
o datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au

fost colectate sau prelucrate;
r Participant isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu

articolul6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul9 alineatul (2)litera (a) - din CDPR sinu exista niciun
alt temei juridic pentru prelucrarea;
o Participant se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR (dreptul la

opozitie) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau Participant
se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din CDPR (dreptul la opozitie in scop de

marketing);
o datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine
Organizatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
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. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii

informationale mentionatc la articolul 8 alineatul (1)din CDPR (Conditii aplicabile in ceea ce privcste

consimtamantul copiilor in lep;atura cu serviciile societatii informationale).

Putem continua sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal desi v-ati exercitat dreptul la

stergerea datelor, in masura in care prelucrarea este necesara:

o pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si Ia informare;
r pentru respectarea unei oblip;atii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al

dreptului intern care se aplica Organizatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes

public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit Organizatorul;
o din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate'cu articolul 9 alineatul (2)

literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3) din CDPR;
r in scopuri de arhivare in inieres public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri

statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din CDPR, in masura in care dreptul mentionat la

alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor

prelucrarii respective;
o pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

e) Dreptul de a restrictiona prelucrarea
Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in

care se aplica unul din urmatoarele cazuri'.
. persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice

exactitatea datelor;
. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand

in schimb restrictionarea utilizarii lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata

i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

. persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR,

pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra

celor ale persoanei vizate.

f)dreptul de opozitie
Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se

afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este

facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; Ca urmare a

exercitarii de catre participant a dreptului de opozitie, Organizatorul nu mai prelucreaza datele cu

character personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si

imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor

persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unuidrept in instanta.

g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare - insemnand dreptul de a nu fi
supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar

produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

h) Dreptul la portabilitatea datelor - insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau

transferul datelor participantului existente inbaza de date a organizatorului catre o alta baza de date,

intr,un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care
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prelucrarea sebazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata
prin mijloace automate;

i)Dreptul dc a va retrage consimtanlantul, in cazul in care prelucrarea se realtzeaz,a in baza
consimtamantul dvs., retragerea cosimtamantului neavand efecte asupra operatiunile de prelucrare
efectuate anterior retragerii consimtamantului.

j) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal ("ANSPDCP") la nr. de telefon 031-8059211 sau prin e-mail:
anspdcpCcldataprotection.ro si de a va adresa instantei de judecata pentru orice incalcare a modului de
prelucrare a datelor mele cu caracter personal.;

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale
Organizatorului.
Modul prin care Participantul poate sa isi exercite drepturile mentionate mai sus:
- Prin trimiterea unei solicitari scrise Ia adresa: privacy_statement@frieslandcampina.com

10.10. Responsabilul cu protectia datelor
Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea
datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului, catre
Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul Organizatorului, Ia datele de contact:
pdyaey-statement@f rieg-landcamp-i-na:e-em sau la adresa
qegp!41iat_napslact@f rieg!4ndc-amp!na_lc_q_m_.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. La aceasta Campanie, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul datorat veniturilor
obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr.227 12075 privind Codul Fiscal
referitoare la impozitul pe venit (in cazul unui premiu al carei valoare depaseste 600 lei). Orice alte
obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a

castigatorului.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
72.7. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Pentru
scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita Ia
acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si
orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
72.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor
sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va, fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor
Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice
participantilor la campanie, in termen de 10 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
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72.3. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de Organizator, a

carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin

Regulament.
72.4. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata

oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel

de situatie cu respectarea prevederilor Art. 1.5 de mai sus.

SECTIUNEA 13. LITIGII
ln cazul unor potentiale litigii aparute intre Orp;airizator si participantii Ia Campanic, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila.

Eventualele reclamatii legate de dcrularea Campaniei se vor putea trimite Ia sediul Organizatorului din

Bucuresti, sectorul 2, str. Barbu Vacarescu nr. 301 -31 1, etaj 10, irr atentia ,,Departamentului de

Marketing" sau la adresa secretariat napolact(rrrfrieslandcampina.com, in termen de maxim 60 de zile

de la data publicarii listei castigatorilor validati pe Site. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai

lua in consideratie nici o contestatie.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa

pentru solutionare instantelor competente romane din jurisdictia carora se afla C)rganizatorul.

RCdACtAt Si AUtCNtifiCAtS IA SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA IRINA ANTONIU

qt IULIA AVRAMESCI), astdzi, data autentificirii, in 1 (unu) exemplar original qi 3 (trei) duplicate din

care 2 (dou5) pentru p5rlile semnatare gi 1 (unu) exemplar pentru arhiva biroului notarului public.

Organizator,
FrieslandCampina Romania S.A.

Prin Agentie,
SC Front Line Marketing SRL

Prin reprezentant,
vrsAN RoXANA-MARILENA
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SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA InIrua ANTONIU SI IULIA AVRAMESCU
uNruNEA NATTONALA n NOranrLOR pUBLrCt DrN ROMANTA
Bld. Aviatorilor nr. 49, ap.3, Sector 1, Bucuresti, CP 011854,
Licent5 de functiona r e nr. 1 69 I 76.05.2022

Tel./Fax : 027.222.02.97, e-ma il : off ice@antoniu-le ga l. ro
www.antoniu-lesal.ro

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.395
Anul 2023 Luna MARTIE Ziua t4

in faga mea, IULIA-ELENA AVRAMESCU, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:
- VIQAN ROXANA-MARILENA, cetitcan romAn, domiciliati in Murr. Bucurcsti, str. Ccxrstantin Radn

nt.22,bl.21, sc. 1, et.4, ap. 19, Sector5, identificatd cu C.I. seria RD, nr. 890457, elibcrati de S.P.C.E.P. Sector 5, la
data de 08.08.2017 si valabili pAni la data dc 73.08.2024, CNP 2980813450047, in calitate de reprezentant al
Societitii FRONT LINE MARKETING S.R.L., persoand juridici romAnS, cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Str. Andrei BArseanu nr.74, sector 3, inregistratd la Registrul Comer[ului sub nr.
J4017630812003, avAnd Cod unic de identificare RO 15956672,inba2a Delegatiei nr. 57174.03.2023 emisi
de societate, in calitate de mandatari a Societdtii FrieslandCampina Romania S.A. cu sediul social in
str. Barbu Vacarescu nr. 301-31 1, etaj 10, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod de identificare fiscala
RO 6632642. inregistrata in Registrul Comertului cu numarul J40l75564l2O79,inbazapr.ocurii autentificate
sub nr. 726 din data de 79.06.2020 de Notarul Public loana Valmar cu sediul in Bucuresti, care dupd ce a citit
prezentul Regulament Oficial a declarat ci i-a inleles. con[inutul, cele cuprinse in act reprezinti vointa sa, a

consimtit la autentificarea prezentului inscris gi a semnat unicul exemplar.

in temeiul art.12lit. b) din Legea notarilor publici qi a activitilii notariale
ru. 3617995. republicati, cu modificdrile ulterioare,
SE DECLARA IUTTruUC PREZENTUL INSCRIS.

S-a incasat onorariul de 300 lei, +TVA de 19o1,, achitat cu OPl2O23.

NOTAR PUBLIC
IULIA-ELENA AVRAMESCU

L.S./S.S.
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