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S-a cerut autentificarea prezentului inscris

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,rMulta Carne'o
Campania promo{ionali pentru consumatori
Perioada de desflqurare a campaniei: 15 octombrie - 14 noiembrie 2018

SECTIUNEA

1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1

Campania promotionald "Multa Carne" (denumitd in continuare "Campania") este organizati 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 tu. J401I2369011994 si avand cod unic de inregistrarc 6561703, atribut fiscal
RO, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul3324,
denumitd in continuare "Organizator".

1.2 FLYING ELEPHANT S.R.L., societate comercialb cu sediul in Romdnia, Bucureqti, Sector 3, str.
Alexandru Magatti ffi. 4, inregistratd la Registrul Comerfului cu numdrul J4017737124.05.2017 si avand
C.U.I. R037644108, este imputernicit al Organwatorului (denumita in continuare ,,Agentia" sau
,,Imputernicitul") pe durata derularii campaniei, avand responsabilitatile prevazute laart.5.8 din prezentul
Regulament.
1.3

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare
,,Regulamentul Oficial"), este final5 gi obligatorie pentru participanJi.

1.4

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

1.4
Regulamentul campaniei promo{ionale este disponibil pe perioada de desfasurare pe site-ul
www.promotie.cristim.ro 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 rezervd, dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin
intocmirea unui act adifional, urm6nd ca astfel de modificdri sd fie aduse la cunostinta publicului prin
publicarea pe site-ul www.promotie.cristim.ro.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1

Campania este organizatdinconformitate cu prevederile OrdonanJei Guvemului m.9912000 privind
comercializarea produselor qi serviciilor pe pia{d, republicatd in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA

DF], DN,SF'

URARE, A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1

Campania promotionald "Multa Carne" organizatd, gi desfd;uratd in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament in toate magazinele Profi din tara care comercializeaza produsele Cristim
participante in campanie si pe site-ul www.promotie.cristim.ro, va incepe in data de 15.10.2018 (ora
10:00:00) si se va incheia ladata de 14.11.2018 (ora 23:59:59).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.I

Campania este deschisd participdrii tuturor persoanelor ftzice, cu domiciliul/regedinla in RomAnia,
cu vArsta de cel putin 18 ani implinifi pdnd ladata inceperii Campaniei, care achizilioneazd produsele
T

participante in perioada campaniei, gi care respectd termenii qi condiliile prezentului Regulament Oficial,
(denumite in continuare,,Participanfi").

4.2

Nu au dreptul de a participa la Campanie, angajalii Organizatorului, Imputernicitului,
din Grupul CRISTIM, precum si solii/soliile, rudele de gradul I si de gradul II ai acestora.

4.3

Participarea la aceastd Campanie implicd cunoaqterea qi acceptarea integrald, expresd qi neechivocd
Oficial.

a prezentului Regulament

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5. 1.

Conditii privind inscrierea valabila in cadrul Campaniei

Pentru a participa laprezenta campanie, participan{ii trebuie:

(1) SA aiba drept

de participare

potrivit prevederilor Art.4 de mai sus.

(1) Participantul 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 magazinPROFI ROM FOOD
SRL si va introduce datele de pe bonul fiscal pe www.promotie.cristim.ro si cu respectarea
conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 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 sa se
vada inscris pe bon achizitionarea produsului Cristim.
5.2. Modalitatea de participare la Campanie:

(1) Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 15 octombrie 2018 si pana
la data de 14 noiembrie 2018. Participantii se vor inscrie in Campanie online, prin accesarea
website-ului www
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. platforma online ce apartine
Organizatorului, numarul bonului fiscal (BF) din oricare dinmagazinele PROFI 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 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 iqi rezervd dreptul de a verifica qi a interpreta inscrierile in Campanie; orice nereguld
ce poate fi clasificatd ca incercare de fraudare se soldeazd cu blocarea gi eliminarea definitivd a
participantului in cauzd, Organizatorul nefiind obligat sd anunle aceastd decizie.

5.8

Imputernicitul are urmatoarele responsabilitati in derularea Campaniei:
2

s

frnalizarea inscrierilor si tragerii la sorti. Organizatorul va transmite Imputernicitului un fisier in
electronic continand datele persoanelor desemnate castigatoare si ale rezervelor, conform procedurii.
va contacta persoanele din lista pentru validarea castigatorilor

validare, Imputemicitul va transmite catre Organizator un fisier electronic continand datele
validate si situatia finala a castigatorilor premiilor

)t

iJR
NA.

nu este abilitat sa solutioneze eventualele contestatii depuse de persoanele interesate.
e) Dupa solutionarea contestatiilor, daca situatia castigatorilor este modificata, procedura va fi reluata pentru
validare, daca este cazul.

f) Imputemcitul va livra premiile catre castigatorii desemnati.

PREMIILE CAMPANIEI
Premiile gi valoarea acestora.

6.1

in cadrul Campaniei

a)

vor acorda urmdtoarele premii:

1 premiu ce consta intr-un Frigider prin tragere la
premiului este de 2253lei (TVA inclus)

i.
b)

se

Nu

se ofera contravaloarea

sorti. Valoarea neta comerciala totald

a

in Lei

10 premii ce constau intr-un cuptor cu microunde in valoare de 4l9.90lei (TVA inclus)
fiecareo prin tragere la sorti. Valoarea neta comerciala a premilor este de 4199 lei (TVA inclus)

i.

Nu

se ofera

contravaloareain Lei

Si

c)

50 premii ce constau intr-un voucher in valoare de 100 lei fiecare, prin tragere la sorti.
Valoarea neta comerciala totald a premiilor de 100 Lei este de 5000 tei (TVA inclus).

i.
ii.

6.2

Nu

se ofera contravaloarea

in Lei

Voucherul poate fi folosit in oricare magazin Profi pentru cumparaturi de minim
100 lei" cu excentia tisarilor. in perioada 15.11,.2018 - 31.12.2018 Voucherul se poate
folosi o sinsura data si va ramane la casa de marcat duna incasare.

Valoarea netd comerciala totalS a tuturor premiilor este

de llr452Lei.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR CAMPANIEI

7.1

Toate premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, utilizdnd un program computerizat specializat de
extragere aleatorie automatd. Extragerea va avea loc pe data de 22.ll.20l8la 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 participanfi decdt numdrul premiilor, atunci premiile Campaniei rdmase neatribuite vor rdm6ne la
dispozilia Organizatorului.
7

.3

Odatd inscris in Campanie, numarul bonului fiscal utilizat la inscrierea in Campanie, nu va mai putea
qi nici nu se va putea cdqtiga un alt premiu inbazd aceluiagi cod.

fi reinscris

7.3.1 Participantul poate castiga un singur premiu, indiferent dacaa fost extras de mai multe ori.
7.3.2 Orgarizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea, functionarea sau viciile ascunse
ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Produsele sunt insotite de garantia producatorului.

3

.3.3 Niciunul din Premiile Campaniei nu poate h inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia
ori cu un alt bun sau serviciu.
7

7

.3.4 Premiile refuzate, neridicate sau nerevendicate de catre castigatori

raman la

Organizatorului.

{
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7.4

PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA $I ACORD
PREMIILOR
7 .4.1 Pdnd la validare, un participant ce a fost desemnat drept cAqtigdtor al unui premiu va fi numit
"potenfial cdEtigdtor" qi trebuie sd parcurgd urmdtorii paqi pentru a fi declarat c6qtigdtor final: contactare,
prevalidare, validarea si acordarea premiilor.

PASUL

1

_ CONTACTAREA

7 .4.2 PotenJialul cdqtigdtor care s-a inscris pentru tragerea la sorti conform Regulamentului Oficial
va fi contactat de cdtre Imputernicit, in termen de 5(cinci) zile lucrdtoare de ladataextragerilor (22.11.2018),

pe numdrul 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 INFOLINE, la intervale orare de timp diferite
(09:00 - 18:00), in perioada menfionatd. in cazul in care potenlialul cdqtigdtor nu poate fi contactat, nu poate
confirma inscrierea efectuatd sau confirma faptul cd nu mai deline bonul fiscal in original ce conline codul
extras c6qtigdtor, 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 p6nd 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 bonului
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 na;tere, telefonul, adresa de e-mail sau numar de fax qi vor indica adresa
de livrare a Premiului.

7.4.4 AvAnd in vedere obligalia Organizatorului, conform O.G. nr.9912000 (cu modificdrile qi
completdrile ulterioare), de a face publice anumite informalii referitoare la cAgtigdtori, numele si prenumele
cAqtigdtorilor, localitatea de domiciliu si judetul, precum qi premiile c6qtigate de aceqtia vor fi frcute publice
in temeiul obligafiei legale menfionate. Organizatorul ii va pune in vedere potentialului castigator obligatia
mai sus mentionata si va solicita acordul acestuia.
PASUL 2 _ PREVALIDAREA
Prin contactarea telefonicd conform celor mentionate mai sus, in scopul prevaliddrii, poten{ialului cdEtigdtor
ii sunt solicitate o fotografie sau o copie scanatd cAt mai lizibild a bonului fiscal ce conline codul extras
cfutigdtor. 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 de 2 zile lucrdtoare de la momentul convorbirii telefonice.

PASUL 3 _ VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.4.5 incazul in care pa;ii de prevalidare au decurs corespunzdtor

qi potenjialul cfutigdtor face
definerii
bonului
fiscal
ce
conline
dovada
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
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7.4.6 Validarea va avea loc in momentul livrdrii premiului prin intermediul curierului desemnat
Imputernicit, la adresa de livrare indicatd de potenlialul cdqtigdtor in momentul contactarii telefonice.
livrarii este suportat de Imputernicit.
7.4.7 Curierul va confrunta

datele menlionate de Organizator, prin Imputernicit, in procesul
atribuire
premiului,
a
cu datele personale din actul de identitate al poten{ialului
Ei
(nume, prenume si data nasterii) qi cu codul unic extras cdqtigdtor. Dacd aceste date corespund,
fiscal ce conline codul desemnat cfutigdtor va fi preluat de curierul care,lardndul s6u, va preda
ul c6qtigdtorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare atribuire a premi ului
Ei

validare

*

R
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7.4.8 Termenele de revendicare, contactare telefonica, prevalidare si validare, vor fi aplicate qi
eventualelor tezewe, in situalia in care potenfialul cAqtigdtor nu indeplineqte condiliile prezentului
Regulament.

7.5

ALTE DISPOZITII

7 .5.1 Pentru acuratelea informaliilor
;i ulterioare verilcdri, toate convorbirile telefonice qi
formularele electronice ce se vor derula intre Organizator prin imputernicit gi participanfi, potenlialii
cdgtigdtori sau caqtigdtorii (in orice stadiu) vor fi inregistrate
Ei arhivate.

7.5.2 in situalia in care unul sau mai mulli participanfi, poten{iali caEtigdtori sau c6qtigdtori (in
orice stadiu) i;i vor exprima dezacordul cu privire la inregistrur"u .onuorbirilor tilefonice, Orgairizatorul
prin imputernicit va pune la dispozilia acestora un numdr de fax sau o adresd de e-mail, prin
i"ntermediul
cdrora pot comunica in formd scris6. La rdndul lor, aceqtia au obligalia de u p.rrr" la dispozilia
Organizatorului un numdr de fax sau o adresd de e-mail unde pot primi cJresponde ngi, iar in cazcontrar
premiul va fi invalidat.
7.5.3 Otganizatorul nu poate fi fbcut rdspunzdtor pentru documentele trimise de cdqtigbtor care nu
ajung laOtganizator in termenele men{ionate in prezentul Regulament gi nici pentru premiile
care nu ajung
la caqtigdtor din motive independente de voinla Organizatorului ca de exempl.r, du, frrd, a se limita la
comunicarea eronatd de cdtre c6qtigdtor a unui cont bancar gresit sau datele incorecte ale
Oficiul postal.

7.5'4 Dupd inm6narea premiilor, orice obligfiie aOrganizatodui fald de c6gtig6tori
7.5.5 in situafiile in care:

inceteaz6.

a) un potenfial cAqtigdtor furnizeazd"larevendicare, informalii incomplete sau eronate;
sau

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

c) un potenfial cAgtigdtor nu prezintd documentalia solicitatd de c6tre Organizator in

termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d) un potenlial cdqtigdtor nu indeplineqte orice altd condilie impusd de prezentul Regulament

Oficial;

Premiul sau c6qtigul 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
s-a fbcut alocarea in lista a. r"r.ru". i;
"ur" Regulament Oficial, premiul
in care nici rezervele nu indeplinesc condiliile prezentului
va rdm6ne la
dispozilia Organizatorului.

;i

7.5,7 incazul refuzului unui cd;tigdtor de a beneficia

descris

de premiul cdqtigat, a$a cum este acesta
acesta va pierde dreptul de a intra in posesia premiului. premiul respectiv
extraqi ca qi rezerve sau dupd cazvardmAne la dispozili aOrganizatorului.

in Regulamentul Oficial,

se va atribui

participanlilor

7.5.8

Dupa validare, castigatorii vor fi afisati pe site-ul www.promotie.cristim.ro pe toata durata
campaniei iar lista finala cu toti castigatorii va fi afisata pe site p" Autu O. OAfZ.2glg.
5

SF],CTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPIINDERII

8.1

Organizatorul ;i societdlile comerciale implicate in organizareaprezerftei Campanii nu iEi
nicio rdspundere qi nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asu
bonurilor fiscale a produselor participante. Existenla vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate
bonurilor fiscale cfutigatoare nu va influenfa acordarea premiului de cdtre Orgarizator Parlicipantul ul
a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial Ei care a respectat
procedurile de revendicare a premiilor prevdzute de prezentul Regulament Oficial.

8.2

Prin participarea la Campanie, toli participanfii qi eventualii c6qtigdtori sunt de acord qi se obligd sd
respecte ;i sd se conformeze tuturor cerinfelor Ei condifiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrdgdnd rdspunderea personald qi exclusivd a participanlilor gi
eventualilor cAqtigdtori.

8.3 Organizatorul qi societdlile comerciale implicate in organizarea prezerrtei Campanii nu au nici o
obligalie de a intreline corespondenfa cu autorii unor revendicdri ce apar ulterior acorddrii efective a
premiilor sau dupd termenul de revendicate a premiilor prevdzut in prezentul Regulament Oficial.
Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitatd in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Ofi cial.

8.4
i;i

Organizatorul Campaniei qi societ6li1e comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu
asumd rdspunderea,incluzdnd dar fbrd a se limita la, pentru:

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;
c) Eventualele situalii ce pot deriva din incercdrile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri din
alte campanii anterioare Ei/sau in desfbqurare, sau care nu fac dovada achiziotionarii unui produs Cristim
cu logo Eticheta Curata
d) Pierderile sau intdrzierile inscrierilor online, generate de defecliuni tehnice independent de
vo inla Or ganizatorului ;

e) Derularea activitdliilor de mentenanfd ce nu pot fi amdnate, desfbqurate de cdtre operatorii
serviciilor de internet cdt qi a serverelor ce gdzduiesc WEBSITE-u1, cdt qi alte servicii de care
funcfionalitatea WEBSITE-ului este dependentd, dacd prin aceasta, WEBSITE-uI Campaniei nu poate fi
accesat 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 ter,tilor (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 corect6, etc) Ei ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie;
h) Situaliile in care numdrul de telefon fumizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat,
conform condiliilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voinla
Organizatorului;
premiu.
i) Situaliile in care mai multe persoane revendicd acelaqi cod care a stat la baza alocdrii unui
In aceste cazuri va fi validat cdgtigdtor acel participant care face dovada cumulativd cd:
I) deline 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
inscriere;
k) Pierderile,intdrzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, catzate de providerul
Intemet
sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreqte sd se inscrie in Campanie
de
sau cele cauzate de relelele de telefonie mobil6;
6
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c Ftrs

l) intreruperile/disfunclionalit5lile neanunlate ale providerului de internet sau blocarea accesului
datoritd aglomerdrii relelelor pe perioadele de trafic intens
Ordinea recepfiondrii inscrierilor este reprezentatb de data calendaristicd qi ora (minute, secunde
)
care recep{ioneazd aceste mesaje, indiferent de data
;i ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
tul

-

are dreptul de a invalida formularele de participare care conlin informafii false ori
(de exemplu, dar frrd. a se limita la cod greqit) qi care nu indeplinesc condiliile de validare.

k

:{
rflA

Imputernicitul iqi rezervd dreptul de a verifica

in Campanie.

;i monitoriza modul in care se desfdqoar[ inscrierile

8.8 Organizatorul iqi rezewd dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos sau tentativa de frauda, afecteazl,bunul mers al Campaniei
8.9

Prin participatea la Campanie, participantul declard pe propria rdspundere cd, a luat la cunostintd
urmdtoarele:
a) Participantul este singurul rdspunzdtor pentru orice declaralie neconformd cu realitatea;

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

8.10 organizatorul qi societdfile comerciale

implicate in campanie:

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

citre cdqtigdtori unor terji in

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Otganizatorul se obligd sd calculeze, sd refind, sd declare qi sd vireze cStre bugetul de stat, impozitul
datorat pentru premiile acordate c6qtigdtorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, iittut IV
"Impozitul pe venit", cap.vIII. "venituri din premii Ei din jocuri di noroc,,.
SECTIUNEA lO.ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

10.1 Prezenta sectiune expune modul in care Organizatorul si Imputernicitul Organizato6ui preluc reaza
datele personale ale participantilor la Campania,.Multa Carne,,.

I0.2

Urmdtoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promofionale:

participanfi: nume, prenume, data nagterii, adresd e-mail, numdrul de telefon mobil, voce
qi acordurile in ceea ce priveqte Regulamentul Oficial. Aceste date sunt prelucrate in vederea

a) pentru

inscrierii in campanie prin completarea formularului disponibil pe wensite-ul www.promotie.cristim
prin completareaformularului disponibil pe website-ul www.piomotie.cristim-.roEmeiul juridic al
prelucrdrii acestor date este incheierea, precum qi mai apoi executarea unui contract;
b) pentru caqtigltori: nume qi prenume, data naqterii, adresd completa de livrare a premiului, e-mail
sau nr. fax, numdrul de telefon mobil, voce, semnatvra, premiui obfinut, potrivif codului fiscal gi
fotografie sau alte materiale informative legate de promofie qi de acordarea premiului. Temeiul
juridic al prelucrdrii acestor date este executarea unui contract si interesul legitimal Organizatorului.
c) La participarea prin intermediul site-ului se prelucreazi o serie de date adilionale prin intermediul
cookie-urilor, chestiune separatd de desfrqurarea campaniei publicitare qi supusd unei note de

10.3

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul fumizdrii acestor
imposibilitatea inscrierii la campania promotionald.

date determini

10.4 Otganizatorul Campaniei, descris indiyidual la articolul I .1 este, potrivit Regulamentului nr. 679 din
27 aptilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce privegle prelucrarea datelor cu caracter

personal qi privind libera circulatie a acestor date, Operator de date
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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 proteclia 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 l0.2,in numele Operatorului, CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L si conform instructiunilor scrise
ale acestuia.

10.6. Prin participarea la campania ,,Multa Carne" si prin furnizarea datelor personale ale acestora,
participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in vederea desfasurarii
Campaniei.
10.7. Scopul prelucrarii datelor nu va 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

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
proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte
privind
2016
nr.
679
din
27
aprilie
Regulamentului
10.10. Participantilor la campania promotionala

prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circula{ie a acestor date in raport cu Organizatorul:
a) Dreptul de acces: puteli cere informalii despre datele personale pe care le definem despre dvs.,
inclusiv informafii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau
controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa,incazul in care nu le-am oblinut direct,
categorii de destinatai, dacd. 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 ale Organizatorului, menlionatela articolul 10.1 1;

fi uitat : Puteti

obtine stergerea datelor personale referitoare la dvs., prin cerere
adresata la datele de contact ale Organizatorului, mentionate la articolul 1 1.1 1;

c) Dreptul de a

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.
8
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Dreptul de a depune o pldngere. in cazul in care consid era[i c6, a avut loc a incdlcare a
aplicabile protecfiei datelor personale, puteli depune o plAngere la Autoritatea
pentru Supravegherea Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal, ( mai multe informatii
autoritatea de supraveghere pot fi gasite pe website-ul www. dataprotection.ro).
drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe
ui: Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr.l40, sector 1

o

torul, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile de la primirea solicitarii, se obliga sa
transrnita solicitantului un raspuns cu privire la exercitarea dreptului sau legal.

SE,CTIIINEA I I. iNC TAREA CAMPANIEI
1 1.1 Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul apariliei unui eveniment ce constituie forfd majord*,
inclusiv in cazul imposibilitdlii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forfd Majord, convenitd ca fiind evenimentul imprevizibil qi de neinldturat, petrecut dupd intrarea in

vigoare a prezentului Regulament Oficial qi care impiedicd partea sau pdrfile sd-gi indeplineascd obligatiile
contractuale, exonereazd de rdspundere partea care o invocd, pe durata de existenld a cazului de Forfd
Major6, confirmat de Camera de Comerf qi Industrie a Romdniei.

ll.2

Dacd o situafie de forfd majord, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de

vointa sa, impiedicd sau intdrzie total sau parlial executarea Regulamentului Oficial qi continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de rdspunderea privind indeplinirea obliga{iilor sale pentru
perioada in care aceastd indeplinire va fi impiedicatd sau intdrziatd, conform art. 1634 Codul Civil. in cazul

in

care invocb fortd majord, Organizatorul este obligat sd comunice existenJa acestuia participanfilor la
Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la aparilia cazului de fo4a majord.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORAl2.l Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forld majord
inseamnd orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevdzut de cdtre Organizator, a cdrui
aparifie il pune pe acesta din urmd in imposibilitatea de a-qi indeplini obligaliile asumate prin prezentul
Regulament Oficial.

12.2

Dacd o situafie de forld majord impiedicd sau intdrzie total sau par\iaI 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 fo4d majord,, Organizatorul este obligat sd comunice participanfilor la
Campanie existenla acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la apari{ia cazului de forld major6.

12.3 in

inlelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forld majord urmdtoarele

evenimente:

a)

pierderea bazelor de date care conlin codurile promofionale
Organizatorului;

b)

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

c)

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

12.4

din cazuri independente de vointa

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

SECTIUNEA 13. LITIGII
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13.1

Eventualele litigii apdrute intre Organizator gi Participanlii la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabild sau in cazul in care aceasta nu va fi posibild, litigiile vor fi solulionate de instanlele
j udecdtoreqti competentede la sediul Organizatorului.

I

13.2 Eventualele reclama{ii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmdtoarea adresd: S {
CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 140, sector 1 - in a
Departamentului Marketing, in termen de maxim 2 (doud) sdptdmdni de la data publicdrii listei
cdqtigatorilor. Dupd aceastd dat6, Organizatorul nu va mai lua in considerafie nicio contestaJie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

l4.l Prin participarea la aceastl Campanieo participanfii sunt de acord sI respecte
conformeze tuturor prevederiloro termenilor qi condifiilor prezentului Regulament Oficial.

;i sI se

14.2

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanlei de Guvern
m.9912000 privind comercializarea produselor qi 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
ram6ne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

SC. FLYING ELEPHANT SRL

prin administrator
NICA ADRIAN _ LUCIAN
S.S
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