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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,Multa Carne"
Campania promofionalä pentru consumatori
Perioada de desfãçurare a campaniei: 05 septembrie 29 septembrie 20lg
1.

1.1

ORGANIZATOR UL CAMPANIEI PR OM

ONAI,E

Campania promolionalä

"Multa Carne" (denumitä în continuare "Campania") este organizatáde S.C.
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bd. Bucurestii Noi, nr. 140, sect.l, inregistratala
Registrul Comertului sub nr. J40112369011994 si avand cod unic de inregistrarc 6567703, atribut irscal RO,
inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul3324,denumitã

în continuar e " Or ganizatof

'.

1.2 Campania se deruleazá prin intermediul agenfiei FLYING ELEPHANT S.R.L., societate comercialã
cu sediul în România, Bucureçti, Sector 3, str. Alexandru Magatti rtr.4,îrtegistratá la Registrul Comerfului
cu numärul J4017737124.05.2017 si avand C.U.I. R037644108 (denumitã în continuare "Agen1ia"), in calìtate
de imputernicit al Organizatorului (denumita in continuare ,,Imputernicit").
1.3

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare
,,Regulamentul oficial"), este finalá çi obligatorie pentru participanfi.

1.4 Participanlii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
oficial al campaniei (denumit in continuare ,,Regulamentul oficial").
I.4

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil pe perioada de desfasurare pe site-ul
www.promotie.cristim.ro si poate fi solicitat, în mod gratuit, printr-o cerere scrisa transmisa Organìzatorului
la adresa din Bucuresti, bd. Bucurestii Noi, nr,140, sector 1 sau Imputernicitului la adresa din Bucuresti, str.
Alexandru Magatti, nr. 4, sector 3.

1'5 Organizatod îçi rezewá. dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin
întocmirea unui act adifional, urmând ca astfel de modificäri sä fie áduse la cunostinta publicului
þrin
publicarea pe site-ul www.promotie.cristim.ro.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1

Campania este organizatáîn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.9912000 privind
comercializarea produselor çi serviciilor pe piajä, republicatä în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1 Campania promofionalá "Multa Carne" organizatáçi desñçuratã în conformitate cu prevederile

prezentului Regulament în toate magazinele Auchan din
!ará, menJionate în Anexa 1, care comercializeazá
produsele Cristim participante în campanie si pe site-ul www.promotie.cristim.ro, va începe în data
de
05.09.2018 (ora 10:00:00) çi se va încheiala data de 29.09.201g (ora 23:59:59).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.I

Campania este deschisä participärii tuturor persoanelor frzice, cu domiciliul/reçedinta în România, cu
vârsta de cel putin 18 ani împlinifi pânä ladataînceperii Campaniei carc achizi¡ioneaziprodusele participante
,
în perioada campaniei, çi care respectä termenii çi condiliile prezentului Regulament Oficial, (åenumite în
continuare,,Participanf itt).
1.

4.2
(ìrupr-rl

participa la Carrrpanie. angaja{ii OrganizatorLrlui. ìm¡lulernicitulr-ri. socielalilor clin
CRISI-Ìll. pÍeclur si solii/soliile^ rudele c1e graclul I si de gladLrl Il ai acestora.

Nu

¿ul dre¡rtLrl clc a

4.3

Participarea la aceaslá Campanie implicá cunoaçterea çi acceptarea integralá. expresã çi r-reechivocä a
prezentului Regul arrent 01ì cial

\)-

'"-ü
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1. Conditii privind inscrierea valabila in cadrul Campaniei
7

P

entru a participa la pr ezenta campanie, parti cipanJii trebuie

:

(1) Sá aiba drept de participare potrivit prevederilor Arf.4 de mai sus.
(1) Participantul va cumpara in perioada Carnpaniei orice produs Cristim ce are pe eticheta inscrisul
galben cu rosu al procentajului de carne, de minim 15 Lei din orice magazinAUCHAN si va introduce
datele de pe bonul fiscal pe www.promotie.cristim.ro si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt
prevazule la Art. 5.2, de mai jos;
(2) Inscrierea

se va face

exclusiv in perioada Carnpaniei mentionatala Art 5.2. de mai jos;

(3) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, adresa de email, nume si
prenume;

(4) Bonul fiscal inscris in Campanie trebuie sa he doar din data cuprinsa in perioada Campaniei si sa se
vada inscris pe bon achizitionarea produsului Cristim.
5.2. Modalitafea de participarela Campanie:

(1) Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 5 septembrie 2018 si pana la
data de 29 septembrie 2018. Participantii se vor inscrie in Campanie online, prin accesarea websiteului www.promotie.cristim.ro si completarea formularului de inscrieri cu urmatoarele informatii
obligatorii:
- Nume

- Prenume
- Adresa email
- Numar de telefon

- Bifa,, Sunt de acord cu regulamentul"

(2) Paticipantii vor introduce pe website-ul www.promotie.cristim.ro numarul bonului fiscal (BF)
din oricare dinmagazinele AUCHAN de pe teritoriul Romaniei ce corespunde cu achizitionarea
oricarui produs Cristim ce are pe eticheta inscrisul galben cu rosu al procentajului de carne, de
minim 15 Lei.

5.3
5.4

Numarul bonului fiscal inscris in Campanie, nu poate fi inregistrat decat o singura data.
Un participant are dreptul sa inscrie pentru tragerea la sorti din cadrul Campaniei, un numar maxim
de 3 inscrieri intr-o zi calendaristica.

5.6

Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet,

tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

5.7

Organizatorul îçi rczervádreptul de a verifica çi a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulá ce
poate fi clasificatá ca încercare de fraudare se soldeazá cu blocarea çi eliminarea definitivã a participantului
în cauzá, OrganizaÍorul nehind obligat sá anunle aceastä decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
2

(l

Prcmiile si valoarca accstora.
În caclrurl Campaniei se vor acorda urmátoarele premii:

6.1

a) I

premiu Mare ce consta intr-un Smartwatch Garmin, prir-r tragere la
comerciala totalá a premiului de 3.205 Ron (TVA inclus)

i.

]¿

.íl
g

sorti. Valoarea

neta

Nu se ofera contravaloarea in Lei

Si

b)

'i.')

',J

Ù

100 premii ce constau in 200 vouchere a cate 50 lei fiecare, prin tragere la sorti. Fiecare
castigator va primii 2 vouchere a 50 lei, valoarea premiului individual fiind de 100 lei. Valoarea
neta comerciala totalá a premiilor este de 10.000 Ron (TVA incrus).

i.
6.2

Nu se ofera contravaloarea in Lei

Valoarea netá comerciala totalá a tuturor premiilor este de 13.205 Ron.

7. PROCEDURA DF], A

RDARE A PREMIII, OR CAMPANIEI

7.1 Toate premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, utilizând un program computerizat specializat de
extragere aleatorie automatä. Extragerea va avea loc pe data de 08.10.2018 la sediul notarului Str. Avram
Iancu nr. 7 A, Sect. 2, Bucuresti, in prezenta acestuia.
7 '2
Dacä în timpul Campaniei nu se înscrie/nu participá niciun participant ori se înscrir-r/participä mai
pulini participanli decât numärul premiilor, atunci premiile Campaniei rámase neatribuite võr rámâne la

dispozilia Organizatorului.

7.3

Odatá înscris in Campanie, numatul bonului fiscal utilizat la înscrierea în Campanie, nu va mai putea
cod.

fi reinscris çi nici nu se va putea câçtiga un alt premiu înbazáaceluiaçi

.3.1 Participantul poate castiga un singur premiu, indiferent daca a fost extras de mai multe ori.
7.3.2 Otganizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor
7

acordate in aceasta Campanie.

7.3.3 Niciunul

din Premiile Campaniei nu poate

f,r

inlocuit cu contravaloarea in bani

a acestuia

cu un alt bun sau serviciu.

7.3.4 Premiile

rcfuzate, neridicate sau nerevendicate de catre castigatori raman

Organizatorului.

ori

la dispozitia

7.4 PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA $I ACORDAREA
PREMIILOR
7.4.1 Pâná la validare, un participant ce a fost desemnat drept câçtigätor al unui premiu va fi numit
"potenlial câçtigätor" çi trebuie sä parcurgä urmätorii paçi pentru aft declaratcâçtigátor finãl: contactare, prevalidare, validarea si acordarea premiilor.
PASUL

1

_ CONTACTAREA

7.4.2 Potentialul câçtigätor care s-a inscris pentru tragerea la sorti conform Regulamentului Oficial
va fi contactat de cätre Imputernicit, în termen de 5 (trei) zile lucrätoare de la dataextragerilor (08.10.2018),
pe numãrul de telefon cu care s-a înscris în Campanie, în vederea pre-validärii, validãrii siacordarii premiului.
Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numärul de INFOLINE, la intervale orare de timp diferitå
IOS:OO 18:00), în perioada menfionatá. În cazul în care potenfialul câçtigätor nu poate fi contactat, nu poate confirma
înscrierea efectuatä sau confirma faptul cä nu mai deline bonul fiscal în original ce conçini oodul extras
3

câstigá1or. ori nu cste cie acord sã conrunice cìatelc'cu caractcl personal neces¿ìre. acesta va 1l invaliclat. iar
prerniul se va acorcla ¡rlinrei reze l've. urnrându-se aceeasi proceclLrrá pânã la epuizarea tuturor rczervelor.

i.

Se

vor extrage cale 3 rczerve pentru Iìccare din Campanie.

7.4.3 La contactarea potenlialilor casligatori, acestora li se va solicita confirnrarea clefir-rerii bonului
fiscal în original ce con{ine codul extras castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea în
bazade date a Organizalorului a datelor personale, în vede
daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incompati
apel telefonic, dacá sunt de acord, potenlialii câçtigátori
prenume, data de naçtere, telefonul, adresa de e-mail sa
Premiului.
7.4.4 Având în vedere obligalia

Organizatorul
completärile ulterioare), de a face publice anumite informatii referitoare la câçtigätori, numele si prenumele
câçtigátorilor, localitatea de domiciliu si judetul, precum çi premiile câçtigate de aceçtia vor fi ñcute publice
în temeiul obliga{iei legale mentionate.

PASUL 2 _ PRE-VALIDAREA
Prin contactarea telefonicá conform celor mentionate mai sus, în scopul pre-validárii, potenlialului câqtigátor
îi sunt solicitate o fotografie sau o copie scanatá. càt mai lizibilä a bonului fiscal ce conline codul extras
câçtigätor. Fotograha sau copia scanata a bonului fiscal va fi trimisa Imputernicitului Organizatorului, la
adresa de e-mail sau numärul de fax menJionate în timpul procesului de contactare telefonica a participantului,
în termen de 2 zlle lucrätoare de la momentul convorbirii telefonice.

PASUL 3 - VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.4.5 in

cazul în care paçii de pre-validare au decurs corespunzátor çi potenlialul câçtigätor face
dovada delinerii bonului fiscal ce conline codul extras câçtigätor, Organizatorul prin Imputernicit va expedia
premiul în termen de maxim 15 de zile lucrátoare de la data afisarii castigatorilor pe site conform art 7 ,5 .8.

7.4.6

Validarea vaavea loc în momentul livrárii premiului prin intermediul curierului în calitate de
Imputernicit al Flying Elephant, la adresa de livrare indicatá de potenlialul câçtigätor în momentul
contactarii telefonice.

7.4.7 Curierul va confrunta

datele menlionate de Organizator, prin Imputernicit, în Procesul verbal
de validare çi atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al potenfialului câçtigátor
(nume, prenume si data nasterii) çi cu codul unic extras câçtigátor. Dacä aceste date corespund, bonul f,rscal
ce conline codul desemnat câçtigátor va fi preluat de curierul care,la rândul sáu, va preda premiul
câçtigätorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare çi atribuire a premiului.

7.4.7

Termenele de revendicare, contactare telefonica, pre-validare si validare, vor fi aplicate çi
în situalia în care potenlialul câçtigátor nu îndeplineçte condiliile prezentului
rezerve,
eventualelor
Regulament.

7.5

ALTE DISPOZITII

.5.1 Pentru acuratelea informaliilor çi

ulterioare verificãri, toate convorbirile telefonice çi
formularele electronice ce se vor derula între Organizator prin Împuternicit çi participanfi, potenfialii
câçtigátori sau câçtigátorii (în orice stadiu) vor fi înregistrate çi arhivate.
7

.5.2 În situaçia în care unul sau mai mulli participanfi,

potenjiali câçtigätori sau câçtigätori (în orice
stadiu) îçi vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, Organizatorul prin
împuternicit va pune la dispozilia acestora un numär de fax sau o adresä de e-mail, prin intermediul cärora
7

4

Ilol colrunica în lbnnã scrisã. La rândul lor. acestia au obligatia de a pune la dispozilia Organizalorului ult
t-rr-rt¡ãr cle làx sau o adresã de e-nlail unclc pot ¡trimi corespondenta, iarîn ca'2, conlrar prerliul va fi invalidat.

7'5.3 Organizatorul nu poate lì lãcu1 ráspunzãtor penlru docunrenlele trinrise de câçligãtor care nu
la Organizator în lernrenele mentionate în prezentul Regulamenl çi nici pentru premiile care nu ajung
la câçtigätor din motive independente de voin{a Organizatorului ca de exemplu, dar ñrá a se limita lã
comunicarea eronatä de cätre câqtigätor a unui cont bancar gresit sau datele incorecte ale oficiul Postal
a.iung

7.5.4

Dupä înmânarea premiilor, orice obligalie a Organizatorului fala de câçtigätori înceteazá

'to /.).) ln slluatllle
a

:,

în care:

a) un poten{ial câçtigätor furnizeazálarevendicare, inforrnafii incomplete sau eronate; sau
L

,rt

b) un potenlial câçtigátor nu revendicá premiul în termenul acordat; sau

v

c) un potenlial câçtigátor nu prezintä documentalia solicitatä de cätre Organizator în termenele
acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d) un potenlial câçtigätor nu îndeplineçte orice alta condilie impusä de prezentul Regulament
Oficial;
Premiul sau câçtigul acestuia va fi invalidat.
7 .5.6 În cazde invalidare, Organizatorul îçi rezervá dreptul de a oferi premiul urmátorului participant
care indeplineste toate criteriile, în ordinea în care s- r ñcut alocarea în lista de rezerve. În cazul în care nici

rezervele nu îndeplinesc condiliile prezentului Regulament Oficial, premiul va rámâne
Organizatorului.
7

.5.7

În cazul refuzului unui câçtigätor de

a

la dispozilia

benehcia de premiul câçtigat, aça cum este acesta descris

în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de a intra in posesia premiului. Premiul respectiv se va
atribui participanfilor extraçi ca çi rezerve sau dupä cazvarámâne la dispoziliaOrganizatorului.

7.5.8 Dupa validare, castigatorii cu dispozitive muzicale vor fi afisati pe site-ul
fi afisata pe site pe

www.promotie.cristim.ro pe toata durata campaniei iar lista finala cu toti castigatorii va
data de 05.11.2018.

SECTIUNEA 8.

ON

SABILIT

A

TF],/I,IMIT AREA RASPIINDERII

8.1

Organizatorul çi societälile comerciale implicate în organizareaprezentei Campanii nu îçi asumä nicio
litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale
a produselor participante sau a dispozitivelor muzicale. Existenfa vreunui litigiu referitor la dreptul de
proprietate asupra bonurilor fiscale si/sau a dispozitivelor muzicale câçtig atoare nu va influenla acordarea
premiului de cãtre Organizator Participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament Oficial çi care a respectat procedurile de revendi caÍe a premiilor preväzute de
prezentul Regulament Oficial.
räspundere çi nu vor fi parte în

8.2

Prin participarea la Campanie, tofi participanfii çi eventualii câçtigátori sunt de acord se obligä sá
çi

respecte çi sä se conformeze tuturor cerinlelor çi condifiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament
Oficial, nerespectarea acestora atrágând räspunderea personalä si exclusivã a participanlilor çi eventualilor

câçtigátori.

8.3 Organizatorul çi societälile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu au nici o
obligafie de a întreline corespondenla cu autorii unor revendicäri ce apar ulterior acordärii efective a premiilor
sau dupä termenul de revendicare a premiilor prevãzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea
Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitatä în conformitate cu prevederiÈ prezentului
Regulament Oficial.
8.4

Organizatorul Campaniei çi societálile comerciale implicate în organizareaprezentei Campanii nu îçi
la, pentru:

asumá räspunderea, incluzànd dar ftrá, a se limita

a) Codurile înscrise în afara Etapei de Înscriere a codurilor de pe bonurile fiscale;
5

b) Mesa-jele/l-ornrularele ce con{in dalele inconrplete sau incorecte înscrise prin website;
c) l-.ventualcle situalii cc pot dcriva din înccrcárilc cle înscrierc în prezenla Cam¡ranie cu coclLrri din
erlle canrpanii anterioarc çi/sau în deslãçr"rrare. salr carc nu fàc clovada acl-riziotionarii r-rnui prodr-rs Crislinr cu
Iogo Elicheta Clurata;
d) Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecliuni tehnice independent de voir-r[a
Organizatorului;
e) Delulalea activitáliilor de mentenan!á ce nu pot
de internet cât çi a serverelor ce gàzduiesc website-ul, cât
este dependentá, dacá prin aceasta, website-ul Can-rpaniei
în Campanie;
f) Expedierea bonurilor fiscale originale ale Prod
altá adresá decât cea comunicatá de Imputernicitul Organizatorului çi nici pentru faptul cä ambalajul expediat
se poate pierde pe traseu din vina terfilor (servicii de poçtá sau curierat);
g) Situaliile în care numárul de telefon pentru inscriere in campanie nu poate fi identihcat (numár
incorect, numárul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se aflá în aria de acoperire, etc) sau dacá
adresa de e-mail completatä în formularul electronic online la înscriere nu se pot livra mesaje (adresa de email nu este corectá, etc) çi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie;
h) SituaJiile în care numárul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul precizat,
conform condiliilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voinfa
Organizatorului;
i) Situaliile în care mai multe persoane revendicä acelaçi cod care a stat la baza alocárii unui premiu.
In aceste cazuri va fi validat câçtigätor acel participant care face dovada cumulativá cä:
I) de{ine bonul fiscal în original conlinând codul care a stat la baza alocárii premiului çi
II) este titularul datelor personale (nume, prenume, data nasterii, adresä e-mail) completate în
formularul de înscriere.
j) Eventualele dispute legate de drepturile de utilizare asupranumerelor de telefon folosite la
înscriere;
k) Pierderile,întàrzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de
Internet sau conexiuneala Internet a persoanei/ consumatorului care doreçte sá se înscrie în Campanie sau
cele cauzate de refelele de telefonie mobilá;
l) Întreruperile/disfuncfionalitáfile neanunlate ale providerului de internet sau blocarea accesului
intern datoritä aglomerärii relelelor pe perioadele de trafic intens.
8.5 Ordinea recepfionárii înscrierilor este reprezentatä de data calendaristicä çi ora (minute, secunde)
serverului care receplioneazá aceste mesaje, indiferent de data çi ora trimiterii mesajelor/înscrierilor.

8.6

are dreptul de a invalida formularele de participare care conlin informafii false ori
vädit eronate (de exemplu, dar lañ a se limita la cod greçit) çi care nu îndeplinesc condiliile de validare.

Imputernicitul

-

8.7

Imputernicitul îçi rezervá dreptul de a verifica çi monitoriza modul în care se desñçoarä înscrierile în
Campanie.

8.8

Organizatorul îçi rezeruá dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin
comportamentul fraudulos sau tentativa de frauda, afecteazá bunul mers al Campaniei.

8.9

Prin participarea la Campanie, participantul declarã pe propria ráspundere cä a luat la cunoçtin!ä

urmátoarele:
a) Participantul este singurul ráspunzátor pentru orice declarafie neconformä cu realitatea;

b)

Datele personale ale participantului vor
Regulament Oficial.

8.10 Organizatorul

fi

prelucrate în condiliile çi în scopul declarat prin acest

çi societäfile comerciale implicate în Campanie:

a) nu sunt räspunzätori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de cátre câçtigátori unor terli în
legáturä cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
6

:

9.1

Orgarlizatortll se obligã sã calculeze, sã rclinä. sã declarc çi sá vircze cã1rc bugclul dc stat, i¡rpozitul
clatorat ¡lentrlt prenliile acordatc câçtigãtorilor în conlorntilate cu prevederile Codului Fiscal, l'itlul IV
"lnrpozilul pe venit". cap.vlll. "Venituri din premii si ciin jocuri de noroc".

SE

UNEA

I 0.1

datel e

Prezenta sectiune expune modul în care Organizatorul si Imputernicitul Organizatorului prelucreaza
ersonale ale participanlilor la Campania "Multa Carne"

10.2

Urmátoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promolionale:

PECTE

CU PRIVIRE LA P

DATELOR CTI

CTER

a) pentru participanti: nume, prenume, data naçterii, adresá e-mail, numárul de telefon mobil, voce
çi
acordurile în ceea ce priveçte Regulamentul Oficial. Aceste date sunt prelucrate în vederea inscrierii
in campanie, selecJionárii câçtigätorilor campaniei çi, pentru participanfii câçtigátori, distribuirea
premiilor. Temeiul juridic al prelucrárii acestor date este luarea de másuri la solicitarea participanfilor
în vederea încheierii, precum çi mai apoi executarea unui contract de joc;

b) pentru caçtigãtori: nume çi prenume, data naçterii, adresä completa de livrare a premiului, e-mail
sau nr. fax, numárul de telefon mobil, voce, cont bancar propriu, semnatura, premiul obfinut, potrivit
codului fiscal çi fotografie sau alte materiale informative legate de promolie çi de acordarea prerniului.
Temeiul juridic al prelucrárii acestor date este executarea unui contract.
c) La participarea prin intermediul site-ului se prelucreazä o serie de date adi Jionale prin intermediul
cookie-urilor, chestiune separatä de desfãçurarea campaniei publicitare çi supusá unel
de
informare di
disoonibilã ne httns ://cristim.ro/noliti ca-de-uti I izare-cookie/

10.3 Datele sunt furnizate în mod direct de participanJi. Refuzul furnizárii acestor
imposibilitatea înscrierii la campania promofionalá.

I0.4

date

determinä

Destinatarii datelorprelucrate

I

Societatea comerciala implicata

în organizarea Campaniei, descrise individual la articolul 1.4,
potrivit legii privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal libera
çi
circulalie a acestor date, lmputernicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale cólectate în cadrul
acestei campanii, în scopurile mai sus declarate, în numele Operatorului CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.
10.3

'

este

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11'1
-Prin participarea la campania ,,Multa Carne" si prin furnizarea in mod direct, liber, informat si sub
semnãturð, a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor
lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora inbazade date activa a Operatorului CRISTIM
2 PRODCOM S.R.L, operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea transferul datelor sub nr. 3324 pentru
çi
scopuri de reclama, marketing si publicitate çi statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului
campaniei.

I1.2 FLYING ELEPHANT S.R.L. este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Imputernicitul Operatorului pentru
a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele
Operatorului CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L
11.3

Scopurile utilizárii bazei de date sunt: centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori,
activitãIi de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse înbazade date a operatorului CRISTIM
2 PRODCOM S.R.L prin diverse mijloace de comunicare (inclusiv e-mail, SMS sau alte mijloace de
comunicare permise prin lege), cu privire la alte acJiuni de marketing desfaçurate în viitor de catre Operator.

I1.4

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor
sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit lègislatiei.

ll.5 Participantilor la campanizr pror-r-rotionala "Multa Cîrnc". lc sunt garantate drcpturilc prcvazute clc
Legca nr. 67712001 privind protectia persoanelol cu privire la prelLrcrarca datclor cu caractcr pcrsonal si libcra
circulatie a acestor c'late, in special urrnatoarele clrepluri:
a) Dreplul de acces: puleJi cere inf.ormalii despre datele personale pe care le de{inem despre dvs.,
inclusiv informa{ii despre categoriile de date cu
controlul nostru, scopul în care sunl prelucrate, sur
de destinatari dacá este cazul. Puteti obtine de la
delinem despre dumneavoastrá;

b) Dreptul la rectificare: Pute{i obline rectificar
adresatá la datele de contact menJionate mai jos. ;

ì.'

c) dreptul de opozitie, in mod gratuit si facil, fara nicio justihcare;
d) dreptul la informare;
e) dreptul de a nu

fi

supus unei decizii individuale.

f) Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care consideraJi cá a avut loc a încálcare a
reglementärilor aplicabile protecfiei datelor personale, puteli depune o plângere la Autoritatea
NaJionalá pentru Supravegherea Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal, www. dataprotection.ro.

1.6

1
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe
adresa Operatorului: Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr.140, sector 1. Operatorul, in cadrul termenului
prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului
un raspuns, prin care sa:

a) confirme
b)

solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale,

in mod gratuit pentru o

solicitare pe an;
rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele

a

caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr.67712001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date1'

c)

inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrárii.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

I2.I

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariJiei unui eveniment ce constituie forfä majorá*,
inclusiv în cazul imposibilitäJii Organizatorului, din motive independente de voinfa sa, de a o continua.

*Forfä Majorä, convenitä ca f,rind evenimentul imprevizibil de neînláturat, petrecut dupá intrarea în vigoare
çi
a prezentului Regulament Oficial çi care împiedicá partea sau párfile sä-çi îndeplineascá obligafiile
contractuale, exonereazä de ráspundere parteacare o invocä, pe durata de existenfá,acazului de For[á Majorä,
confirmat de Camera de ComerJ çi Industrie a României.

I2.2 Dacä o situalie de fo4á majorä, inclusiv imposibilitatea

Organizatorului din motive independente de
voinfa sa, împiedicä sau întãrzie total sau parlial executarea Regulamentului Of,rcial çi continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de ráspunderea privind îndeplinirea obligaliilor sale qentru perioada în care
aceastá îndeplinire va fi împiedicatä sau întârziatá, conform art. 1634 Codul Civil. In cazul în care invocá
fo4ä majorá, Organizatorul este obligat sá comunice existenJa acestuia participanlilor la Campanie, în termen
de 5 (cinci) zile lucrätoare de la apaú[ia cazului de forfá majorá.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

8

13.1

l)cn1r:u scopttl accstui Rcgulamcnt

Olìcial. lbr!ã nra.jot'ãr înseanmá olice cvenintcnt cal'e nLt poale fi
conlrolat. renlcdial sau prcvãzr.rt dc cätrc Olganizator. a cãrrui aparilic îl ltunc pc acesta din unnã în
inrposibililatca clc a-çi înclcplini obliga(iile asunratc prin prez.entul lìegulanrcnt Olìcial.

13.2

Dacá o silualie de lòr!ã majorã împiedicã sau întârzie 1o1al sau parlial executarea Regulanrcnlului
Oficiaf çi cor-rtinuare a Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de ráspunderea privind îndeplinirea obligaliilor
perioacla în car
va fi înpi
ã, conform Art.1634 Cod Civil.
voca for!ã rnaj
te obligat
ipanfilor la C]ampanie existenla
termen de 5 zil
útta cazul
13.3

_v

AJ

I

În înlelesul prezentului Regulament Oficial constiluie cazuri de forJá rnajorá urmátoarele evenimente:
pierderea bazelor de date care contin codurile promotionale
Organizatorului;

din cazuri independente de vointa

b)

avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor din cazuri independente de
vointa Organizatorului;

c)

orice reglementare care poate apárea ulterior intrárii în vigoare a Regulamentului Oficial çi care poate
interzice sau rnodifica termenii acestuia;

13.4

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativá, fiind utilizatä numai în scop exemplificativ.

SBCTIUNEA 14. LITIGII
14.1 Eventualele litigii apárute între Organizator çi Participanfii la prezenta Campanie se vor rezolvape cale
amiabilä sau în cazulin care aceasta nu va fi posibilá, litigiile vor fi solufionate de instanfele judecátoreçti

competentede la sediul Or ganizatorului.
14.2 Eventualele reclama{ii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmátoarea adresä: S.C.
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 740, sector 1 - in atentia
Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (douá) sáptámâni de la data publicärii listei câçtigätorilor.
Dupá aceastá datá, Organizatorul nu va mai lua în consideraJie nicio contestafie.

SECTIUNEA 15. REG

OFICIAL

15.1 Prin participarea la aceastã Campanie, participan{ii sunt de acord sä respecte si sã se

conformeze tuturor prevederilor, termenilor çi condifiilor prezentului Regulament Oficial.
15.2 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanlei de Guvern
nr.9912000 privind comercializarea produselor çi serviciilor de piaJä, republicatä în Monitorul Ohcial nr. 603
din 31.08.2007

Procesat si autentificat de Societate Profesionølã Notarialã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párlilor.

SC. FLYING ELEPHANT SRL

prin administrator
NICA ADRIAN _ LUCIAN
S.S
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AUCHAN TITAN

OO1
OO2

AUCHAN TARGU MURES

AUCHAN PITESTI

OO3

OO4
OO7
OO8

AUCHAN CLUJ

AUCHAN TIMISOARA

AUCHAN CONSTANTA

OO9
O1O

AUCHAN SUCEAVA
AUCHAN MILITARI

011 AUCHAN IASI
012 AUCHAN CRAIOVA
OI3 AUCHAN CRANGASI
014 AUCHAN DRUMUL TABEREI
01B BRASOV CORESI
O3O

AUCHAN BERCENI

031 AUCHAN COTROCENI
032 AUCHAN PALLADY
033 AUCHAN VITAN
034 AUCHAN BACAU
035 AUCHAN BAIA MARE
036 AUCHAN BRASOV VEST
037 AUCHAN CLUJ NORD
038 AUCHAN CONSTANTA SUD
039 AUCHAN CRAIOVA CRAIOVITA
O4O

AUCHAN DEVA

041 AUCHAN GALATI
042 AUCHAN ORADEA
043 AUCHAN PITESTI GAVANA
044 AUCHAN PLOIESTI
045 AUCHAN SATU MARE
046 AUCHAN SIBIU
047 AUCHAN TARGU MURES SUD
O4B

AUCHAN TIMISOARA NORD

049 AUCHAN TIMISOARA SUD

Bd. 1 Decembrie l"9l-8, nr.33A, sector 3,Bucuresti
Str. Gheorghe Doja, Nr.24,Targu Mures
Comuna Bradu, Sat Geamana DN65B, Nr.F4, Jud. Arges
Str. Alexandru Vaida Voievod, Nr.53-55, lulius Mall,Cluj-Napoca
Str. Demetriade, nr.1-, lulius Mall,Timisoara
Bd. AurelVlaicu, Nr. 220, Constanta

Str. Calea Unirü, nr.22, lulius Mall Suceava
Bd. luliu Maniu, Nr.546-560, Mall Militari, Sector 6,Bucuresti

Str Palas, nr 5C, Cladirea D1-D2, Spatiul Comercial AD2-l-, lasi
Calea Bucuresti Nr. 80, Electroputere Parc, Craiova
Bdul Constructorilor, nr.1-64, Sector 6, BUCURESTI

Str Brasov nr 25, sect 6, Bucuresti
Str Turnului nr 5, Brasov

042L57 Bucureçti, Drumul Dealul Bisericii nr.67-I09, sector4
061344 Bucureçti, Strada Vasile Milea nr. 4, sector 6
032258 Bucuregti, Bd. Theodor Pallady nr.

51-,

031294 Bucureçti, Calea Vitan nr.236, sector

sector

3

3

600304 Bacäu, Calea Republicii nr. 181, judetul Bacãu
430013 Baia Mare, Bd. Bucurestinr.I$ ,judetul MaramureS
500053 Braçov, $oseaua Cristianului nr. 5, judetul Braçov
40064L Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. L-15, judetul Cluj

900082 Constanta, $oseaua Mangaliei nr. 195A, judetul ConstanJa
200233 Craiova, Calea Severinului, judeTul Dolj

330182 Deva, Calea Zarandului nr.87,judetul Hunedoara
800654 Galafi, Bd. Galali nr. 34, judetul Galafi
410554 Oradea, Strada Ogorului

nr.TTI,judetul Bihor

1.1OIO4 Piteçti, Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. L,

judefulArgeç

LO7O70 comuna Blejoi, sat Blejoi nr.L.2OO,judetul Prahova

440187 Satu Mare, Drumul Carei nr. 77-T9,judetulSatu Mare
557260 sat $elimbär, $oseaua Sibiului km

306

judetul Sibiu

5405L0Târgu Mureg, Bd. 1 Decembrie 1-9L8 nr. 29L, judetul Mureg
300291 Timiçoara, Calea Aradului nr. 56/4, judetul Timiç
307221. comuna Giroc, sat Chisoda, Calea Sagului

nr.223,judetul Timiç

