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prezentului inscris

DUPLICAT

OF'ICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,rMulta Carneo'

:.f fli .A

Campania promofionall pentru consumatori
Perioada de desfigurare a campaniei: 15 noiembrie - 30 noiembrie 2018
SF],CTII]NEA I. ORGANIZATORI

CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1

Campania promo{ionald "Multa Carne" (denumitd in continuare "Campania") este organizatd de
S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bd. Bucurestii Noi, nr. 140, sect.1, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J4011236901I994 si avand cod unic de inregistrare 6561703, atribut fiscal
RO, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul3324,
denumitd in continuar e " Organizator".

1.2

FLYING ELEPHANT S.R.L., societate comerciald cu sediul in Romdnia, Bucureqti, Sector 3o str.
Alexandru Magatti ffi. 4, inregistratd la Registrul Comerfului cu numlnul J4017737124.05.2017 si avand
C.U.I. R037644108, este imputernicit al Organizatorului (denumita in continuare ,,Agentia" sau
,,Imputernicitul") pe durata derularii campaniei, avand responsabilitatile prevazutelaart.5.8 din prezentul
Regulament.

1.3

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare
,,Regulamentul Oficial"), este finald qi obligatorie pentru participan{i.

1.4

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei (denumit in continuare,,Regulamentul Oficial").

L4
Regulamentul campaniei promotionale este disponibil pe perioada de desfasurare pe site-ul
www.promotie.cristim.rolcora si poate fi solicitat, in mod gratuit, printr-o cerere scrisa transmisa
Organizatorului 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

Organizatorul iqi rezewd dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin
intocmirea unui act adilional, urmdnd ca astfel de modificdri sd fie aduse la cunostinta publicului prin
publicarea pe site-ul www.promotie. cristim.rolcora.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.I

Campania este organizatdinconformitate cu prevederile Ordonan{ei Guvernului nr.9912000 privind
comercializarea produselor qi serviciilor pe piald, republicatd in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1

Campania promolionald

"Multa Carne" organizatf, qi desfdquratd in conformitate cu prevederile

prezentului Regulament in toate magazinele CORA din tara care comercializeazaprodusele Cristim
participante in campanie si pe site-ul
.cristim
va incepe in data de 15.11.2018 (ora
10:00:00) si se va incheia ladata de 30.11.2018 (ora 23:59:59).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.I

Campania este deschisd participdrii tuturor persoanelor frzice, cu domiciliul/regedin{a in Rom6nia,
cu v6rsta de cel putin 18 ani implinili pdnd la data inceperii Campaniei , care achizilioneazd produsele
participante in perioada campaniei, gi care respectd termenii gi condiliile prezentului Regulament Oficial,
(denumite in continuare,,Participan{i").
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4.2

Nu au dreptul de a participa la Campanie, angaja\ii Organtzatorului, Imputernicitului, societatilor
din Grupul CRISTIM, precum si sofii/so{ii1e, rudele de gradul I si de gradul II ai acestora.

4.3

Participarealaaceastd Campanie implici cunoaqterea gi acceptarea integrald, expresd qi neechivocd
a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1. Conditii privind inscrierea valabila in cadrul Campaniei

Pentru a participa laprezenta campanie, participanJii trebuie:

(1)

SA aiba drept de participare

potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

(1) Panicipantul va cumpara in perioada Campaniei orice produs Cristim ce are pe eticheta inscrisul
galben cu rosu al procentajului de carne, de minim 10 Lei din orice magazin CORA si va introduce
datele de pe bonul fiscal pe www.prornotie.cristim.ro/cora si cu respectarea conditiilor solicitate ce
sunt prevazute la Att.5.2, de mai jos.
(2) Inscrierea

se va face

exclusiv in perioada Campaniei 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 fie doar din data cuprinsa in perioada Campaniei si
vada inscris pe bon achizitionarea produsului Cristim.

sa se

5.2. Modalitatea de participare la Campanie:

(1) Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 15 noiembrie 2018 si pana
ladatade 30 noiembrie 2018. Participantii se vor inscrie in Campanie online, prin accesarea
website-ului www.promotie.cristim.ro/cora 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/cora. platforma online ce
apartine Organizatorului, numarul bonului fiscal (BF) din oricare dinmagazinele CORA 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 10 Lei.
5.3 Numarul bonului fiscal inscris in Campanie, nu poate fi inregistrat decat o singura data.
5.4 Un participant are dreptul sa inscrie pentru tragerea la sorti din cadrul Campaniei, un numar maxim
de 10 inscrieri intr-o zicalendaristica.

5.6 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul
intemet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

va suporta costul accesului la

5.7

Organizatod iqi rczervd dreptul de a verifica qi a interpreta inscrierile in Campanie; orice nereguld
poate
fi clasificatd ca incercare de fraudare se soldeazb cu blocarea qi eliminarea definitivd a
ce
participantului in cauzd,Organizatorul nefiind obligat sd anunfe aceastd decizie.

5.8

Imputernicitul are urmatoarele responsabilitati in derularea Campaniei:

a) Dupa frnalizarea inscrierilor si tragerii la sorti. Organizatorul va transmite Imputernicitului un fisier in
format electronic continand datele persoanelor desemnate castigatoare si ale rezervelor, conform procedurii.

b) Imputernicitul va contacta persoanele din lista pentru validarea castigatorilor.
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c)Dupa validare, Imputernicitul va transmite catre Organizator un fisier electronic continand datele
persoanelor validate si situatia finala a castigatorilor premiilor.
d)Imputernicitul nu este abilitat sa solutioneze eventualele contestatii depuse de persoanele interesate.
e ) Dupa solutionarea
i,t r !

contestatiilor, daca situatia castigatorilor este modificata, procedura va fi reluata pentru

daca este cazul.

tul va livra premiile catre castigatorii desemnati.
6.

\ IJ**

PREMIILE CAMP

PR M

ONALE

si valoarea acestora.

R

in cadrul Campaniei

a)

vor acorda urmdtoarele premii:

premiu ce consta intr-un echipament de Ski prin tragere la sorti. Valoarea neta comerciala
totald a premiului este de 2800 lei (TVA inclus)
L

i.
b)

se

Nu

se ofera contravaloarea

in Lei

premii ce constau intr-o sanie in valoare

de 438 lei (TVA inclus) fiecare, prin tragere la
sorti. Valoareaneta comerciala a premilor este de 4380 lei (TVA inclus)
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i.

Nu

se ofera contravaloarea

in Lei

Si

c)

50 premii ce constau intr-un Termos in valoare de 102 lei fiecareo prin tragere la sorti.
Valoarea neta comerciala totald a premiilor de 102 Lei este de 5100 lei (TVA inclus).

i.
6.2

Nu

se ofera contravaloarea

in Lei

Valoarea netd comerciala totald a tuturor premiilor este de 121280

Lei.

SECTIUNEAT. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR CAMPANIEI

7.I

Toate premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, utilizdnd un program computerizat specializat de
extragere aleatorie automatd. Extragerea vaavea loc pe data de 04.12.20181a sediul notarului din Str. Avram
Iancu nr. 7 A, Sect. 2, Bucuresti, in prezenta acestuia.

7.2

Dacd in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participd niciun participant ori se inscriu/participd mai
pulini participanli dec6t numdrul premiilor, atunci premiile Campaniei rdmase neatribuite vor rdmdne la
dispozilia Organizatorului.
7

fi

.3

Odatd inscris in Campanie, numarul bonului fiscal utilizatla inscrierea in Campanie, nu va mai putea
reinscris qi nici nu se va putea c6qtiga un alt premiu inbazd, aceluia;i cod.

.3.1
7.3.2
7

Participantul poate castiga un singur premiu, indiferent daca a fost extras de mai multe ori.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea, functionarea sau viciile ascunse
ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Produsele sunt insotite de garantia producatorului.

7.3.3 Niciunul din Premiile

Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia

ori cu un alt bun sau serviciu.

1.3.4 Premiile rcfuzate, neridicate sau nerevendicate de catre castigatori raman la

dispozitia

Organizatorului.

7.4

PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA $I ACORDAREA
PREMIILOR

.4.1

PAnd la validare, un participant ce a fost desemnat drept cdqtigdtor al unui premiu va fi numit
"potenlial cdqtigdtor" qi trebuie s6 parcurgd urmdtorii paqi pentru a fi declarat c6qtigdtor final: contactare,
prevalidare, validarea si acordarea premiilor.
7

- CONTACTAREA
7.4.2 Potenlialul c6qtigdtor

PASUL

1

care s-a inscris pentru tragereala sorti conform Regulamentului Oficial
va fi contactat de cdtre Imputernicit, in termen de 5(cinci) zile lucrdtoare de la data extragerilor (04.12.2018),
3

pe numArul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in vederea prevaliddrii, validdrii si acordarii
premiului. Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numdrul de NFOLINE, la intervale orare de timp diferite
(09:00 - 18:00), in perioada menlionati. in cazul in care potenlialul cAqtigdtor nu poate fi contactat, nu poate
confirma inscrierea efectuatd sau confirma faptul cd nu mai deline bonul fiscal in original ce conline codul
extras c6;tigdtor, ori nu este de acord sd comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat,
iar premiul se va acorda primei rezerve, urmdndu-se aceeaqi procedurd pAnd la epuizareatuturor rezervelor

i.

Se

vor extrage cate 3 rezerve pentru fiecare castigator din Campanie.

7 .4.3 La contactarea potentialilor castigatori, acestora li se va solicita confirmarea definerii bonul
fiscal in original ce conline codul extras castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea qi introducerea in
baza de date a Organizatorului a datelor personale, in vederea atribuirii premiilor si i se va solicita sa
confirme daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la Sectiunea 4. La
finalul acestui apel telefonic, dacd sunt de acord, potenlialii cdqtigdtori vor comunica urmdtoarele date
personale: nume, prenume, data de naqtere, telefonul, adresa de e-mail sau numar de fax Ei vor indica adresa
de livrare a Premiului.

7.4.4 Avdnd in vedere obligafia Organizatorului, conform O.G. nr.9912000 (cu modificdrile qi
complet6rile ulterioare), de a face publice anumite informaJii referitoare la cdqtigdtori, numele si prenumele
cfutigdtorilor, localitatea de domiciliu si judetul, precum ;i premiile cdEtigate de aceqtia vor fi ftcute publice
in temeiul obligatiei legale menJionate. Organizatorul ii va pune in vedere potentialului castigator obligatia
mai sus mentionata si va solicita acordul acestuia.
PASUL 2 _ PREVALIDAREA
Prin contactareatelefonicd conform celor mentionate mai sus, in scopul prevaliddrii, potenfialului cfutigdtor
ii sunt solicitate o fotografie sau o copie scanatS c6t mai lizibild a bonului fiscal ce conline codul extras
cAqtigdtor. Fotografia sau copia scanata a bonului fiscal va fi trimisa Imputernicitului Organizatorului, la
adresa de e-mail sau numdrul de fax menlionate in timpul procesului de contactare telefonica a
participantului, in termen de2 zile lucrdtoare de la momentul convorbirii telefonice.

PASUL 3 - VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.4.5 in cazul in care paqii de prevalidare au decurs corespunzdtor;i

potenlialut cdqtigdtor face
dovada delinerii bonului fiscal ce confine codul extras cfutigdtor, Organizatorul prin imputernicit va expedia
premiul in termen de maxim 10 de zile lucrdtoare de la data afisarii castigatorilor pe site conform art7.5.8.

.4.6

Validarea va avea loc in momentul livrdrii premiului prin intermediul curierului desemnat
de Imputernicit, la adresa de livrare indicatd de potenfialul c6Etigdtor in momentul contactarii telefonice.
Costul livrarii este suportat de Imputernicit.
7

7.4.7 Curierul va confrunta datele menlionate de Organizator, prin Imputernicit, in Procesul
de validare ;i atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al potenlialului

verbal
c6Etigdtor (nume, prenume si data nasterii) qi cu codul unic extras cdqtigdtor. Dacd aceste date corespund,
bonul fiscal ce conline codul desemnat cAqtigdtor va fi preluat de curierul care,lardndul sdu, va preda
premiul c6qtigdtorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare si atribuire a premiului.

7.4.8 Termenele de revendicare, contactare telefonica, prevalidare si validare, vor fi aplicate qi
eventualelor rezerve, in situafia in care potenlialul cdqtigdtor nu indepline;te condiliile prezentului
Regulament.

7.5

ALTE DISPOZITII

7 .5I
Pentru acuratelea informafiilor Ei ulterioare verificdri, toate convorbirile telefonice qi
formularele electronice ce se vor derula intre Organizator prin imputernicit qi participan{i, potenlialii
cdqtigdtori sau cdqtigdtorii (in orice stadiu) vor fi inregistrate Ei arhivate.

.5,2 in

situalia in care unul sau mai mul{i participanfi, poten}iali cfutigdtori sau c6qtigdtori (in
orice stadiu) iqi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Organizatorul
prin imputernicit va pune la dispozilia acestora un numdr de fax sau o adresd de e-mail, prin intermediul
cdrora pot comunica in formd scrisd. La rdndul lor, aceqtia au obligalia de a pune la dispozilia
7

4

t!
.'!

Organizatorului un numdr de fax sau o adresd de e-mail unde pot primi coresponden\a, iar in caz contrar
premiul va fi invalidat.

7.5,3 Organizatorul nu poate fi ftcut rdspunzdtor pentru documentele trimise de cdEtigdtor care nu
ajung laOrganizator in termenele menlionate in prezentul Regulament Ei nici pentru premiile care nu ajung
la c6qtigdtor din motive independente de voinla Organizatorului ca de exemplu, dar frrd a se limita la
bomunicarea eronatd de cdtre c6qtigdtor a unui cont bancar gresit sau datele incorecte ale Oficiul Postal

'-.g,
Ir*

dt FT

;.

!,
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7.5.4 Dupd inm6narea premiilor, orice obliga\ie
'/.5.5 a.ln srtua{nle in care:

aOrganizatorului fafd de cdgtigdtori inceteazd.

a) un potenlial cdqtigdtor furnizeazd la revendicare,

informafii incomplete sau eronate; sau

b) un potenlial cdqtigdtor nu revendicd premiul in termenul acordat; sau

c) un potenfial c6qtigdtor nu prezintd documentafia solicitatd de cdtre Organizator in
termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d) un potenlial cdqtigdtor nu indeplineqte orice altd condifie impusd de prezentul Regulament

Oficial;
Premiul sau cdqtigul acestuia va fi invalidat.

7.5,6 in caz de invalidare, Organizatorul iqi rezervd dreptul de a oferi premiul urmdtorului
participant care indeplineste toate criteriile, in ordinea in care s-a fbcut alocarea in lista de rezerve. in cazul
in care nici rezervele nu indeplinesc condiliile prezentului Regulament Oficial, premiul va rdmdne la
dispozilia Organizatorului.
7.5.7 incazul refuzului unui cd;tigbtor de a beneficia

de premiul cAqtigat, aqa cum este acesta
descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de a intra in posesia premiului. Premiul respectiv
se va atribui participanJilor extraqi ca qi rezerve sau dupd cazvardmdne la dispoziliaOrganizatorului.

castigatorii vor fi afisati pe site-ul www.promotie.cristim.ro/cora pe toata
durata campaniei iar lista finala cu toti castigatorii va fi afisata pe site pe data de 14.12.2018.

7.5.8 Dupa validare,

SECTIUNEA 8. RE,SPONSABILITATE/LIMITARE,A RASPUNDERII

8.1

Organizatorul qi societSlile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu iEi asumd
nicio rdspundere Ei nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra
bonurilor fiscale a produselor participante. Existenla vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra
bonurilor fiscale cdqtigatoare nu va influen{a acordarea premiului de cdtre Orgarizator Participantului care
a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial qi care a respectat
procedurile de revendicare a premiilor prevdzute de prezentul Regulament Oficial.

8.2 Prin participarca la Campanie, toli participanlii qi eventualii c6qtigdtori sunt de acord qi se obligd sd
respecte qi sd se conformeze tuturor cerinlelor qi condiliilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrdgdnd rdspunderea personald qi exclusivd a participanfilor qi
eventualilor cdqtigdtori.
8.3

Organizatorul gi societdfile comerciale implicate in organizarea prezenlei Campanii nu au nici o
obligafie de a intreJine corespondenfa cu autorii unor revendicdri ce apar ulterior acorddrii efective a
premiilor sau dupd termenul de revendicare a premiilor prevdzut in prezentul Regulament Oficial.
Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitatd in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4 Organizatorul Campaniei qi societdfile comerciale implicate
iqi asumd rdspunderea, incluzdnd dar fbrd a se limita la, pentru:

in

organizarea prezentei Campanii nu

a) Codurile inscrise in afara Etapei de inscriere a codurilor de pe bonurile fiscale.
b) Mesajele/formularele ce conlin datele incomplete sau incorecte inscrise prin WEBSITE;
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c) Eventualele situalii ce pot deriva din incercdrile de inscriere inprezenta Campanie cu coduri din
alte campanii anterioare qi/sau in desfr;urare, sau care nu fac dovada achiziotionarii unui produs Cristim
cu logo Eticheta Curata
d) Pierderile sau intArzierile inscrierilor online, generate de defecliuni tehnice independent de
vo inla Or ganizatorului ;

e) Derularea activitdliilor de mentenanld ce nu pot fi am6nate, desfrqurate de cdtre operatorii
serviciilor de internet c6t gi a serverelor ce gdzduiesc WEBSITE-u1, cAt qi alte servicii de
funclionalitatea WEBSITE-ului este dependentd, dacd prin aceasta, WEBSITE-uI Campaniei nu poate fi
in vederea efectudrii inscrierilor in Campanie;
f) Expedierea bonurilor fiscale originale ale Produselor Promofionale, in mod necorespunzdtor sau
la altd adresd dec6t cea comunicatd de Imputernicitul Organizatorului qi nici pentru faptul cd ambalajul
expediat se poate pierde pe traseu din vina terfilor (servicii de poqtd sau curierat);
g) Situaliile in care numdrul de telefon pentru inscriere in campanie nu poate fi identificat (numdr
incorect, numdrul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afld in aria de acoperire, etc) sau dacd
adresa de e-mail completatd in formularul electronic online la inscriere nu se pot livra mesaje (adresa de email nu este corectd, etc) qi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie;
h) Situaliile in care numdrul de telefon furnrzat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat,
conform condi{iilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voinla
Organizatorului;
p Situaliile in care mai multe persoane revendicd acelaqi cod care a stat la bazaalocdrii unui premiu.
In aceste cazuri va fi validat cdqtigdtor acel participant care face dovada cumulativd cd:
I) define bonul fiscal in original conlindnd codul care a stat la baza alocdrii premiului qi
II) este titularul datelor personale (nume, prenume, data nasterii, adresd email) completate in
formularul de inscriere
j) Eventualele dispute legate de drepturile de utilizare asupra numerelor de telefon folosite la
accesat

inscriere;

k) Pierderile, intdrzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul
de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreEte sd se inscrie in Campanie
sau cele cauzate de relelele de telefonie mobild;
l) intreruperile/disfuncfionalitdfile neanunlate ale providerului de internet sau blocarea accesului
intern datoritd aglomerdrii relelelor pe perioadele de trafic intens
Ordinea recepjiondrii inscrierilor este reprezentatd de data calendaristicd qi ora (minute, secunde)
serverului care recepfioneazd, aceste mesaje, indiferent de data qi ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

8.5

8.6 Imputernicitul - are dreptul de a invalida formularele de participare care confin informalii false ori
vddit eronate (de exemplu, dar frrd a se limita la cod greqit) qi care nu indeplinesc condiliile de validare.
8.7

Imputernicitul iqi rezewd dreptul de a verifica qi monitoriza modul in care se desfbqoard inscrierile

in Campanie.

8.8

Organizatorul iqi rezervd dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos sau tentativa de frauda, afecteazd,bunul mers al Campaniei.

8.9

Prin participarea la Campanie, participantul declard pe propria rdspundere cd a luat la cunoqtinld

urmdtoarele:
a) Participantul este singurul rdspunzdtor pentru orice declara{ie neconformd cu realitatea;

b) datele personale ale participantului vor fi prelucrate in condiliile qi in scopul declarat prin acest
Regulament Oficial.

8.10

Organizatorul

;i

societdlile comerciale implicate in Campanie:

a) nu sunt rdspunzdtori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de cdtre cdEtightori unor
legdturd cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

terli in

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1

Organizatorul se obligd sd calculeze, sd refind, sd declare Ei sd vireze cdtre bugetul de stat, impozitul
datorat pentru premiile acordate c6qtigdtorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV "Impozitul pe Venit", Cap.VIII. "Venituri din premii qi din jocuri de noroc".
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SECTIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU
CARACTER PERSONAL

TVIRE I,A PROTECTIA DATEI,OR CU

10.1

Prezenta sectiune expune modul in care Organizalorul si Imputernicitul Organizatorului prelucreaza
datele personale ale participanlilor la Campania "Multa Carne".

Urmdtoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promolionale:

1

o
-it

lil

**

ilJ tR.

/+

f{A "

participanfi: nume, prenume, data naqterii, adresd e-mail, numdrul de telefon mobil, voce
qi acordurile in ceea ce priveEte Regulamentul Oficial. Aceste date sunt prelucrate in vederea
inscrierii in campanie prin completarea formularului disponibil pe wensite-ul www.promotie.cristirn
prin completarea formularului disponibil pe website-ul www.promotie.cristim.rolcora. Temeiul
juridic al prelucrdrii acestor date este incheierea, precum gi mai apoi executarea unui contract;
a) pentru

b) pentru ca;tigitori: nume qi prenume, data naqterii, adresd completa de livrare a premiului, e-mail
sau m. fax, numdrul de telefon mobil, voce, semnattJra, premiul obfinut, potrivit codului fiscal Ei

fotografie sau alte materiale informative legate de promolie ;i de acordarea premiului. Temeiul
juridic al prelucrdrii acestor date este executarea unui contract si interesul legitim alOrganizatorului.
c) La participarea prin intermediul site-ului se prelucreazdo serie de date adilionale prin intermediul
cookie-urilor, chestiune separatd de desfdgurarea campaniei publicitare qi supusd unei note de
informare distincte disponibild pe https://cristim.rolpolitica-de-utilizare-cookie/.

10.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizdrii acestor
imposibilitatea inscrierii la campania promofionald.

date

determind

10.4

Organizatorul Campaniei, descris individual la articolul 1.1 este, potrivit Regulamentului nr. 679 din
27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor ftzice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter
personal qi privind libera circulaJie a acestor date, Operator de date cu caracter personal, stabilind scopurile
prelucrarii acestor date si elaborand instructiunile inbaza carora Imputernicitul va prelucra datele personale
in numele sau.

10.5. Societatea implicata in organizarea Campaniei descrisa individual la articolul 1.2, este, potrivit
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, imputernicitul
Operatorului, prelucrand datele personale colectate in cadrul acestei campanii strict in scopurile prevazute
la articolul I0.2,in numele Operatorului, CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L si conform instructiunilor scrise
ale acestuia.

10.6. Prin participarea Ia campania ,,Multa Carne" si prin furnizarea datelor personale ale ocestora,
participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in vederea desfasurarii
Campaniei.

fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alt scop decat
cel prevazut in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si

10.7. Scopul prelucrarii datelor nu va

Participant.

10.8. Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia salariatilor
autorizati, imputernicitilor carora aceste le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si
partenerilor contractuali carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii reatiei contractuale si a
cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
10.9. Datele cu caracter personale colectate in vederea derularii Campaniei vor fi prelucrate pe perioada
necesara desfasurarii acesteia si ulterior, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Organizatorului,
perioada de prelucrare neputand depasi 5 ani de data acordarii premiilor.

" Multa Carne", le sunt garantate drepturile prevazute de
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecJia persoanelor fizice in ceea ce priveqte
10.10. Participantilor la campania promotionala

prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulatie a acestor date in raport cu Organizatorul:
a) Dreptul de acces: putefi cere informalii despre datele personale pe care le delinem despre dvs.,
inclusiv informalii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau
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controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa, in cazul in care nu le-am obtinut direct,
categorii de destinatai, dac6, este cazul. Puteli obline de la noi o copie gratuitd a datelor personale
pe care le delinem despre dumneavoastrd;

b) Dreptul la rectificare: Puteli obline rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere
adresatd la datele de contact aIe Orgarizatorului, menlionatela articolul 10.1 1 ;

c) Dreptul de a fi uitat : Puteti obtine stergerea datelor personale referitoare
adresata la datele de contact ale Organizatorului, mentionate la articolul I 1.1 1;

la dvs., prin cerere

d) Dreptul la portabilitate: Puteti primi datele personale referitoare la dvs. in format structurat si de
a le transmite altui responsabil, atunci cand procesarea se bazeazape contract si se efectueazaprin
mijloace automatizate, atunci cand acest lucru este fezabil;
e) Dreptul de opozitie, in mod gratuit si facil, fara nicio justificare;

f) Dreptul la informare;
g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: Aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii
automate, inclusiv al elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau va afecteaza in
mod semnificativ in mod similar.
h) Dreptul la limitarea prelucrarii : Aveti dreptul sa solicitati limitarea prelucrarii datelor personale
referitoare la dvs.

i)

Dreptul de a depune o pldngere. tn cazul in care considerati cd a avut loc a incdlcare a
reglementdrilor aplicabile protectiei datelor personale, putefi depune o plAngere la Autoritatea
Nalionald pentru Supravegherea Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal, ( mai multe informatii
despre autoritatea de supraveghere pot fi gasite pe website-ul www. dataprotection.ro).
10.1 I . 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.

I0.I2. Operatorul, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile de la primirea solicitarii, se obliga

sa

transmita solicitantului un raspuns cu privire la exercitarea dreptului sau legal.

SECTIUNEA 11. iNCETAREA CAMPANIEI
1 1.1 Prczenta Campanie poate inceta numai in cazul apariliei unui eveniment ce constituie fo4d major6*,
inclusiv in cazul imposibilitdfii Organizatorului, din motive independente de voinla sa, de a o continua.
*For[6 Major6, convenitd ca fiind evenimentul imprevizibil qi de neinldturat, petrecut dupd intrarea in
vigoare a prezentului Regulament Oficial qi care impiedicd partea sau pSrfile s6-qi indeplineascd obligatiile
contractuale, exonereazd de rdspundere partea care o invoc6, pe durata de existentd a cazului de Fo(d
Majord, confirmat de Camera de Comerf gi Industrie a Romdniei.

Il.2

Dacd o situalie de fo46 major6, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
voinla sa, impiedicd sau intdrzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial qi continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de rdspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru
perioada in care aceastd indeplinire va fi impiedicatd sau intArziatd, conform art. 1634 Codul Civil. In cazul
in care invocd forfd majord, Organizatorul este obligat sd comunice existen{a acestuia participan{ilor la
Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la aparilia cazului de fortd major6.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, for!6 majord
inseamnd orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevdzut de cdtre Organizator, a cdrui
aparilie il pune pe acesta din urmd in imposibilitatea de a-;i indeplini obliga{iile asumate prin prezentul
Regulament Oficial.
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12.2 Dacd o situalie de for{d majord impiedicd

sau intdrzie total sau parlial executarea Regulamentului

Oficial Ei continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de rdspunderea privind indeplinirea
obligaliilor sale pentru perioada in care aceastd indeplinire va fi impiedicatd. sau intdrziatd, conform Art.
1634 Cod Civil. Dacd va invoca forld majord,, Organizatorul este obligat sd comunice participanlilor la
Campanie existenla acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la aparifia cazului de forla majord.

12.3 in inlelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de for!5

majord urmdtoarele

evenimente:
pierderea bazelor de date care conlin codurile promolionale
Organizatorului;
r -.:

:

.\ .-'.

-.,

din cazuri independente de vointa

)

avarierea sistemului informatic de stocare a datelor gi alocare a premiilor din cazuri independente de
vo inta O r ganizatorului ;

c)

orice reglementare care poate apdrea ulterior intrdrii in vigoare a Regulamentului Oficial qi care
poate interzice sau modifica termenii acestuia;

I2.4

Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativd, fiind utilizatd numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA I3. LITIGII

13.1

Eventualele litigii apdrute intre Organizator qi Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabild sau in cazul in care aceasta nu va fi posibild, litigiile vor fi solutionate de instan{ele
judecdtoreqti competentede la sediul Organizatorului.

13.2 Eventualele reclamaJii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmdtoarea adresd: S.C.
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 140, sector 1 - in atentia
Departamentului Marketing, in termen de maxim 2 (doud) sdptdm6ni de la data publicdrii listei
cdqtigdtorilor. DupI aceastd datd, Organizatorul nu va mai lua in consideralie nicio contesta{ie.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

l4.l Prin participarea la aceastl Campanie, participanfii sunt de acord sI respecte gi
conformeze tuturor prevederiloro termenilor;i condifiilor prezentului Regulament Oficial.

sI

se

14.2

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanlei de Guvern
rtr.9912000 privind comercializarea produselor gi serviciilor de piafd, republicatd in Monitorul Oficial nr.
603 din 31.08.2007.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial ;i 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrtilor.

SC. FLYING ELEPHANT SRL

prin administrator
NICA ADRIAN - LUCIAN
S.S
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