
prezentului tnscris:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
<< "Tombola Castiga 150 de carduri x 500lei fiecare, la deschiderea Carrefour Barlad!" >>

in perioada 30.11.2021 - 31.12.2021"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale 'oCastiga 150 de carduri x 500 lei fiecare la deschiderea
Carrefour Barlad!" (numit[ in cele ce urmeazd "Campania") este:

CARREFOUR ROMANIA S.A., persoand juridicd romdn6, cu sediul in str. Gara Herdstrdu, nr. 4C, Green
Court Bucharest, Clddirea B, Etajele 4-7, sector 2, Bucuregti, inmatriculatdla Oficiul Registrului Comer{ului
sub nr. 140/776612007, avdnd Cod Unic de Inregistrare RO 11588780

Denumit in continuare "Organizatorul"

Campania se desfbqoard prin intermediul urmdtorilor colaboratori:
- CENTRADE-CHEIL S.A. cu sediul in Calea Serban Voda, nr. I33, Central Business Park, Bucuregti,

inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J40l 4192/ 1999, cod fiscal ROl1753730 in calitate de
Imputernicit si

- MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, et 3, sector 1, Bucuregti,
inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J40/ 82951 2000, cod fiscal RO13351917 in calitate de
Sub-imputernicit.

Pe perioada Campaniei, Sub-imputernicitul Organizatodui MEDIAPOST HIT MAIL S.A. va coordona
extragerea, validarea gi contactarea cdqtigdtorilor gi va acfiona ca sub-imputernicit al Operatorului
(CARREFOUR ROMANIA S.A.), in sensul dat acestei nofiuni de dispozi{iile Regulamentului European nr
679/2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi
privind libera circulalie a acestor date.

I.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare
"Regulamentul"), fi ind obligatoriu pentru tofi Participan{ii.
Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoand interesatd, in format electronic, prin
accesarea www.carrefour.ro, sec{iunea "Regulamente tombole si promotii", sub denumirea 'oTombola
Castiga 150 de carduri x 500 lei fiecareo la deschiderea Carrefour Barlad!"
Organizatorul iqi rczervd dreptul de a modifica gi/sau completa Regulamentul, precum gi dreptul de a suspenda
gi/sau inceta, gi/sau intrerupe desfigurarea Campaniei, cu condifia ingtiinfdrii prealabile a participan{ilor cu
privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificdri/completiri aduse prevederilor
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiJonale gi vor fi comunicate cdtre public prin publicarea pe site-
ul Carrefour cu cel pu{in 24 de ore inainte ca acestea sd intre in vigoare.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizatd in scopul informdrii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare gi/sau cu rol informativ. Informafiile pe care astfel de
materiale le pot confine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNF.AZ. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA $I ARIA DE DESFA$URARE A CAMPANIEI



2.1 Perioada de desfdgurare a Campaniei este 30.11.202I - 31.12.2021, inclusiv. Dupa
campaniei, Organizatorul nu are nicio obligalie in legatura cu orice circumstanta aare ar putea duce
concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

o
2.2.Campania este organizatd gi se desfigoard, pe teritoriul Romdniei, in magazinul Carrefour din

Barlad, Bdul Republicii, nr 320, jud Vaslui, denumit in continuare "Magazinul Participant", aALt
conformitate cu prevederile prezentului Regulament ;i este accesibil oricdrui client, persoana fizica,
care accepta tetmenele si conditiile prezentului regulament.

SECTIUNEA 3. DR"EPTUL DE PARTICIPARE

3.1 In campania " Castiga 150 de carduri x 500lei fiecarer la deschiderea Carrefour Barlad! " poate

participa orice persoandfrzic6,rezidentd in Romdnia, posesoare a unei cdrfi de identitate, buletin
sau pagaport valabil, client al Magazinului Participant, care a implinit 18 ani Ei care achizi{ioneazd orice fel
de produse din cadrul Magazinului Participant, in perioada de desfbgurare a Campaniei, achizi{ionare
individualizatd ca atare pe bonul fiscal, gi inscrie pe pagina carrefour.ro/deschidere-carrefour-barlad
codul unic format din 20 (douazeci) cifre imprimat pe bonul fiscal (la baza acestuia) primit la casa de marcat
(denumit in continuare "Codul Unic"). Pot fi utilizate qi bonurile primite in urma cumpdrdturilor efectuate
prin aplicaliile ActForGood sau Bringo din Magazinul Participant.
La aceastd Campanie nu participd produse din categoriile: figdri/ligarete gi produse din tutun (v6ndute per

pachet sau per cartuq), alcool.

3.2lnplus, in cadrul aceleiasi Campanii organizate in Magazinul Participant, clientii care cumpara articole
din raionul vinuri, de minimum 25 de lei (douzecisicincilei), achiziTionare individualizatd ca atare pe bonul
fiscal, si care se prezinta cu bonul fiscal la Biroul Receptie Clienti au posibilitatea sa primeasca instant unul
din cele 2000 de premii puse in joc. Premiile sunt descrise in sectiunea 4, PREMIILE CAMPANIEI

3.3 Nu pot participa la Campanie prepugii ;i angaja{ii Organizatorului, indiferent dacd se afld in timpul
serviciului sau nu, soful/sofia, rudele de gradele I gi II ale acestora, promoterii, merchandiserii, prepugii gi

angaja\Ii firmelor colaboratoare implicate in organizarea Campaniei precum gi soful/sofia sau rudele de

gradele I ;i II ale acestora.
3.4 Nu pot participa la Campanie qi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura

acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum gi persoanele fizice cu vdrsta sub 18 ani la data

inscrierii in Campanie sau cele care nu dovedesc cd au domiciliul stabil lrezidenla in Rominia.
3.5 Organizatorul igi rezervd dreptul de a modifica/completa prezentul Regulament, modificdrile/completdrile
urmdnd a intra in vigoare dupd publicarea acestora pe site-ul www.carrefour.ro.
3.6.Dacd sunt identificate persoane care au influenfat sau care au facilitat cd;tigarea de premii in cadrul
Campaniei de cdtre persoane care nu indeplinesc condiliile de participare la Campanie, stipulate in prezentul

Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel cdgtigate gi de a acfiona in instan!6

atdt persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cAt ;i persoanele care au participat in
mod incorect la Campanie.
3.7 Organizatorul iqi rezervd dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueazdprinincdlcarea
prezentului Regulament qi de a nu acorda premii parlicipanlilor care incalcd prevederile Regulamentului.
3.8. Orice incercare de fraudare se sancfioneazd cu eliminarea participantului in cavza din Campanie,

Organizatorul informdnd Participantul prin office_romania@carcefour.com cu privire la eliminarea sa din
Campanie.

SECTIUNEA 4: PREMIILE CAMPANIEI

6.1 Premiile acordate in cadrul Campaniei :
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Specifica{iile premiului net: Un premiu net consti in card cadou de cump5rituri in valoare de 500
de lei, ce poate fi folosit pentru cumparaturi efectuate in Magazinul Participant de cltre ciqtigitor
in perioada 10.01-28.02.2021.

6.2Yaloarea totald brutd a premilor este de sub forma de carduri de cumparaturi este 75.000 lei.
Valoarea total5 brutd a premilor este de sub forma de premiu instant "Roata connoisseurului" este

aproximativ 10.600 lei. Aceste premii se corda in limita stocului disponibil.
Valoarea totala a premiilor este 85.600 lei.

6.3 Condiliile de utilizare a cardului cadou:

- Cardul cadou este personalizat dar nu nominal.

- Acesta poate fi utihzat de la data primirii pdn6la 28.02.2022

- Poate fi folosit doar in magazinul Canefour Barlad.

- Suma disponibila pe cardul cadou poate fi utilizatl, in mai multe sesiuni de cumpdrdturi. Pe bonul
fiscal se va printa soldul cardului.

6.4In cazul in care cAgtigdtorii vor folosi cardul cadou pentru achizilionarea de bunuri care ulterior pot gi vor
fi returnate la cerere (din orice motive conform reglementdrilor in vigoare), suma corespunzdtoare returului
efectuat de cAgtig[tor va fi transferatd inapoi pe cardul cadou (qi nu in numerar sau plat[ cu cardul),
Cd;tigdtorul fiind in mod expres de acord cu aceastd modalitate de remediere in cazul in care se ajunge la
returul unui produs astfel achizifionat. Data de valabilitate a cardului 10.01-28.02.2021.

6.5 Particioantii la Camoanie trebuie sd odstreze bonul fiscal care atestd efectuarea cumpdrdturilor in

F}
Cantitate

Valoare unitara
neta LEI

Valoare totala
neta LEI

7
1 Carduri cadou Carrefour 150 500 75.000 lei

2
Premii instant la Receptie

clienti (Roata
connoisseurului)

2000 5" 10.600 lei

Masazinul Particinant si ?n oerioada de derulare a Camnanii. in orisinal. oentru validarea ulterioard
a nremiului. Pentru claritate. niciun oremiu nu va acordat dacd potentialul Participant cAstisdtor nu a
prezentat Orqanizatorului. in orisinal. bonul fiscal indicat mai sus.

6.6. Un potential Participant castigator, poate castiga un singur premiu, dintr-o categorie, in cadrul
campaniei.

SECTIUNEA 7 : DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premiile Campaniei vor fi acordate prin trageri la sorli, astfel:



a) In perioada 1 0 ianuarie - 12 ianuarie se vor extrage I 50 castigator si 1 50 rezerve din inscrierile

perioadei 30JL2021 - 3L12.2021,

Bazele de date pentru tragerile la sorli vor fi fumizate de cdtre Organizator. Organizatorul igi

responsabilitatea complet pentru calitatea bazei de date qi achizillile conforme care au dreptul de a

baza de date pentru tragerile la sorfi.

Tragerile la sorfi se vor organizala sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului nr.42 -46, Sector 1, Bucure;ti

in calitatea de sub sub-imputemicit,sau la sediul str. Siriului, Municipiul Bucuregti, nr 42-46., sector 1..

Extragerile se vor ,"uiiru prin intermediul unui software care va desemna in mod aleator cdstigdtorii ;i
rezervele.

Rezultatele extragerii vor fi consemnate intr-un proces verbal care vor fi certificate de c[tre un notar public

care va fi prezent la extragere.

SECTTUNEA 8: CONTACTAREA $I VALIDAREA CA$UCATORTLOR

(1) Ulterior desemndrii c6qtigdtorului, Organizatorul va incepe procesul de validare, ocazie cu care se va

verifica indeplinirea condiliilor privind inscrierea Participanfilor, precum qi respectarea tuturor dispoziliilor
prezentului Regulament.

(2) Participan{ii care au fost desemnafi cfutigdtori vor fi contactali prin apel telefonic la numdrul de telefon

mobil utllizat de participant in momentul inregistrarii pe www.Carrefour.roldeschidere-carrefour-barlad, in

intervalul orar 14:00 -20:00, de 3 ori inziua desemndrii cAgtigdtorilor; numirul de telefon utrlizat servegte

pentru identificarea Participanfilor ;i contactarea acestora. in cazul in care Participantul nu poate fi contactat,

dupd cele 3 incercdri de contactare telefonicd, in urmdtoarea zi lucrdtoare se va trece la contactarea rezervelor.

(3) Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactdrii

telefonice, informafiile necesare identificdrii gi validdrii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probd in eventualele

contestafii in legdturd cu procesul de validare a cdgtigdtorilor;i de inmOnare a premiilor oferite in Campania

promofionald, precum gi pentru scopul verificdrii modului in care este gestionatdrelalia cu participan{ii la

Campanie.

tn cadrul apelului, Participantului i se va solicita s[ declare urmdtoarele informafii:
. nume, prenume, data nasterii, si confirme adresa de e-mail cu care este inscris in site-ul

Carrefour (adresa de e-mail va fi solicitatd si in cazul in care participanlii opteazd pentru primirea

link-ului* prin e-mail.
. Cdqtigdtorul va avea posiblitatea sd igi ridice premiul dinmagazinulul Canefour Barlad, de la Biroul

< Receptie Clienti > aflat inmagazin, de luni pana vineri in intervalul ora 9 :00-18 :00, in perioada

16.01 - 31.01.2022.

r si trimiti urmitoarele documente: copie/pozi bon fiscal in aceea;i zi dupi incheierea

convorbirii telefonice.
*Trimiterea bonului fiscal necesare validdrii se realizeazd prin incdrcarea acestuia intr-o pagind web,

accesdnd link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozilie urmdtoarele doud
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de receplionare e link-ului securizat: SMS sau e-muiL Link-ul se va genera automat dupd
apelului, iar Participantul il va recepliona prin modalitatea aleasd in cadrul convorbirii

ce.

acel link, Participantul va trebui sd incarce bonulfiscal solicitat in cadrul apelului telefunic, in
specfficat.

Dacd Participantul nu tncarcd documentul solicitat tn termenul comunicat la telefon, adicd phnd h
finalul zilei apelului telefonic, acesta va li invalidat ;i se vor contacta rezewele, tn ordinea cronologicd
a tnscrierilor.
in urma verificdrilor gi a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii
bonului fiscal gi, in cazttl in care documentul primit prezintd neregularitdli, Participantul va fi anun{at gi

rugat si reincarce documentul folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unui Participant i se va da ;ansa de

a incdrca de maxim 3 ori dovad a.in cazulin care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibil,
in care sd se vadd valoarea bonului, magazinul, numdrul de bon fiscal si data acestuia, premiul va fi
invalidat gi se va trece la rezerve in ordinea cronologicd a inscrierilor valide gi necAgtigdtoare.

in cazul in care un Participant nu doregte inregistrarea convorbirii sau nu fumrzeazdtoate informafiile necesare

procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail, cu un link cdtre o pagind web

unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare qi inmanare a premiilor, in
termen de o zi lucratoare. Dacd datele incdrcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau dacd

Participantul nu completeazd formularul cu datele necesare in cadrul procesului de validare, in termen de o zi
lucrdtoare de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat ca poten{ial cdgtigdtor gi se vor contacta

rezervele, in ordinea desemndrii acestora.

(4) Imposibilitatea Participantului de a comunica datele solicitate pentru validarea acestuia,

comunicarea partial, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea condiliilor de validare descrise in
prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a

premiului, fbrb nicio despdgubire din partea Organizatorului.

(5) DacS un premiu nu se acordd ca urmare a neindeplinirii de cdtre Participant a uneia sau a mai multor
condilii de validare, Organizatorul va desemna drept c6;tigdtor, sub rezela indeplinirii tuturor condiliilor
prevdzute de prezentul Regulament, prima rezewd in ordinea desemndrii acestora. Dacd nici aceasta nu
indeplinegte condiliile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezer"'/e, in ordinea desemndrii acestora gi se

va relua procesul de notificare ;i validare descris anterior. Dacd nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se

acordd gi va rdmdne in proprietatea Organizatorului. Condi{iile de validare a rezewelor sunt aceleagi ca $i in
cazul P articipanlilor des emnaf i inif ial.

(6) Organizatorul iqi rezewd dreptul de a nu acorda premiile dacd Participanfii desemnali cdgtigdtori nu
indeplinesc condiliile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

(7) Anuntarea cdgtigdtorilor se va realiza prin publicarea acestora in y1w:4cgll-e_fu_ul.Ipld-9q9.hd"erq_

cAfr"g&Irf-b-qi1.4.d..(landing page de tombola) la finalul campaniei, pe mdsurd ce vor fi validafi, dar nu maitdrziu
de data de 3110112022. Astfel, inscrierea la Campanie implicd acceptarea necondifionatd gi irevocabild a

Participanfilor ca numele acestora sa fie astfel afigat in cadrul aplicatiei Carrefour, fbrd niciun fel de pretenfii
pecuniare sau de orice altd naturd din partea Participanfilor.

*
.tR
UCA



CAgtigdtorii vor avea posiblitatea sd i;i ridice premiile din magazinulul Carrefour Barlad, de la Biroul
Receptie Clienti >> aflat inmagazin, de luni pana vineri in intervalul ora 9 :00-18 :00, in perioada 16.

31.01.2022.

in cazul in care premiile nu sunt ridicate de cdtre cdqtigdtori, acestea rdm6n in posesia Organizatorului

poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesard sau potrivitd intereselor sale.

SECTIUNEA 9: TAXE $I IMPOZITE

Orice obligafie de naturd fiscald in legdturd cu premiul cQgtigat este in sarcina exclusivd a c{gtigdtorului, cu

excepfia impozitului sau a altor obligafii fiscale ce trebuie refinute la sursd, confotm prevederilor legale in
vigoare, dacd acestea vor fi datorate.

SECTIUNEA 10. INFORMAREA PARTICIPANTILOR PRIVIND PRELUCRAR"EA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

(1) Prezentul Regulament este pus la dispozilia Participanfilor, precum gi la dispozifia oricdrei persoane

sau autoritati interesate put0nd fi consultat gratuit, prin accesarea www.carrefbur.ro, secfiunea

"Regulamente tombole-promotii".
(2) Participarea la Campanie implicd obligativitatea cunoagterii gi respectirii prevederilor prezentului

Regulament.

(3) Organizatorul Campaniei colecteazd, stocheazd ;i prelucreazd date cu caracter personal ale

Participanfilor (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, data nagterii) furnizate in mod direct de cdtre

acegtia la momentul crearii contului pe Website.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus, se realizeaza strict conform Politicii de

confidentialitate disponibila in Aplicafie qi pentru scopuri legate de organizarea 9i desfrgurarea Campaniilor

si Experientelor/Provocdrilor derulate in mod regulat de catre Operator. ln mdsura in care se impune

acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul are obligatia de a prelucra o serie de date din cadrul

CI (ex.: CNP), conform prevederilor legale, in vederea raport[rii cdqtigurilor cdtre organele fiscale.

(5) Monitorizarea respectdrii cerinfelor legale in acest domeniu este asiguratd inclusiv de cdtre

responsabilul cu protecfia datelor desemnat in cadrul Carrefour Rominia, av6nd urmdtoarele date de contact:

dpo_romania@can efour.com. e urmeaz6:

5.1. Datele personale ale Participanfilor la Campanie sunt prelucrate strict pe perioada desfrgurdrii

Campaniei in vederea indeplinirii umatoarelor scopuri de prelucrare:

5.1.1. fumizarea premiilor si gestionarea sesizdrilor gi/sau a intrebdrilor legate de prezenta

Campanie/Experienta, utilizand canalele indicate in cadrul Regulamentului.

5.1.2. pentru indeplinirea obligaliilor legale care incumba Operatorului in contextul premiilor acordate,

inclusiv a obligaliilor in materie fiscald, precum gi in materie de arhivare.

5.1.3. in vederea constatdrii, exercitdrii sau ap[rdrii drepturilor aparfinOnd Carrefour in justifie, dacd va fi
cazul.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile detaliate mai sus, se desfEgoard avdnd la bazd,

urmatoarele temeiuri:

a



in vederea indeplinirii scopului menlionat in cadrul punctului 5.1.1, temeiurile de prelucrare sunt

& bligaliile legale incidente gi in baza cdrora Operatorul trebuie sd primeascd gi s[ gestioneze sesizdrile
adresate impreund cu interesul legitim constdnd in necesitatea de gestionare a sesizdrilor qi/sau

dupd caz de: (a) contractul incheiat cu utilizatorii gi reprezentat de Regulamentul campaniei;

t
R utilizatorilor ;i utilizarea feedback-ului in vederea imbundtd(irii serviciilor $i/sau produselor

JCI te de Operator.

o in vederea indeplinirii scopului menfionat in cadrul punctului S.I.2,prelucrarea datelor utilizatorilor
este necesard in baza unor obligalii legale. Furnizarea datelor utilizatorilor in acest scop este necesard.

Refuzul fumizbrii datelor poate avea drept consecinld imposibilitatea Operatorului de a respecta obliga{iile
legale care le revin si deci imposibilitatea de a vd oferi premiile cfutigate.

. in vederea indeplinirii scopului menlionat in cadrul punctului 5.1.3. temeiul de prelucrare il
reprezint[ interesul legitim al Operatorului care const[ in luarea misurilor gi intreprinderea formalitdlilor
necesare pentru constatarea, exercitarea sau apdrarea drepturilor acestuia injustitie.

(7) Furnizarea de cdtre participanli a datelor cu caracter personal poate fi o obligafie contractualS sau o
obligalie necesarb pentru incheierea unui contract gi este necesard pentru a putea beneficia de premiile
oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furnizalprelucra datele cu caracter personal in
condiliile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectd/incompletd a acestora poate atrage
imposibilitatea participdrii valabile la aceastd Campanie/Provocare.

(8) Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei pot fi dezvdluite firmei de curierat exclusiv
pentru livrarea premiilor, precum gi autoritdfilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sd respecte obligafiile
impuse de legislafia in vigoare. De asemenea, datele personale pot fi transferate ulterior citre alte companii
ale grupului Carrefour in scopul menlionat in prezentul Regulament.

Suplimentar, si numai in mdsura in care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvdluite
utmdtoarelor categorii de ter{i: autorit[1i ale statului, societdli care fumizeazd produse ;i servicii
Operatorului sau sub-imputernicitului, cum ar fi agentii de marketing, furnizori de sisteme IT qi fumizorii
de servicii de asistenfd aferen{i, inclusiv fumizorii de servicii de telecomunicalii pentru realizareaunor copii
de rczewa gi/sau recuperare in caz de dezastru, partenrilor care presteaza servicii de securitate informatica
sau alte entitdfi cum ar fi autoritdti de reglementare, contabili, auditori, avocafi sau alli experli externi, in
cazulin care activitatea lor necesita aceste informalii. Terlii cbrora le sunt transmise sau puse la dispozilie
informafiile personale ale Participanfilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege ;i prin
contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terli cdrora le sunt
divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supugi obligafiilor de confidenlialitate gi securitate in acord
cu prezentul capitol gi legislafia aplicabild.

Cu excepfia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui ter! datele personale prelucrate in
legdturd cu Campania, ftrd a anunla persoanele vizate, sau, dacd este cazul, frrd a obline in prealabil
consimfim0ntul acestora.

(9) Sub-imputernicitul va primi si va line cont de instrucliunile ce pot fi trimise periodic de c5tre
Organizator in format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul in care vor fi prelucrate datele
cu caracter personal ale participantilor la tombola.

(10) Stocarea datelor personale prelucrate cu ocazia prezentei Campanii se va realiza strict de catre



Operator si pentru o perioada ce nu va depasi, ca regula, 6 luni de la incheierea acesteia. Cu toate acestea si

in masura in care acordarea premiilor este in mod direct/indirect coroborata cu achizita unor

respectiv cu emiterea unor bonurilfacturi (documente financiar fiscale), vd informdm cd aceste categorii

date, in masura in care exista, nu pot fi qterse, intrucdt Societatea are obligalialegal| de a prelucra astfel

date qi de a pdstra in continuare datele pentru o perioada de 10 ani, in conformitate cu legislalia

reprezintd documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de

dumneavoastrd si pentru fumizarea premiilor cu o valoare mai mare de 600 Ron. Aceste date vor fi
prelucrate in continuare de Societate in conformitate cu obligaliile legale qi pot fi ;terse doar dupd ce aceste

obligalii legale inceteazd sd se mai aplice sau dacd legea permite Societdlii sd inceteze prelucrarea gi sd

;teargd datele.

(11) Datele cu caracter personal furnizate cdtre Organizator pot fi transferate in afara Rom6niei strict c6tre

state din Uniunea Europeand.

(12) Potrivit legislaliei privind protecfia datelor cu caracter personal aveli dreptul de a ne solicita accesarea,

stergerea, rectificarea datelor dumneavoastra, restrictionarea prelucrdrii, precum si dreptul de a solicita

portabilitatea datelor si de a va opune prelucrarii, in limitele si conditiile prevazute de legislatia privind

prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, aveti drepful de a formula plAngere la Autoritatea

NafionalS de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerafi cd v-au

fost incdlcate drepturile la adresa plangere@dataprotection.ro. Pentru mai multe informalii, consultali

informafiile disponibile pe site-ul web oficial al autoritAlii.

(13) in vederea exercitdrii drepturilor menlionate mai sus, Participanlii pot adresa o cerere, Operatorului

CARREFOUR ROMANIA S.A. la adresa de email dpo-romania@carrefour.com.

SECTIUNEA 11: CONTESTATII

(1) Cererea scrisd, expresd gi motivatd, a Participan{ilor la prezenta Campanie in vederea sesizdrtt

Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusd la Deparlamentul <Rela(ii cu

Clien{ii> din cadrul hipermarketurilor din cadrul relelei de magazine Carrefour, in termen de maxim 24

(dou6zeci gi patru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare in acest sens depusd dupd trecerea

termenului de mai sus fiind consideratd nuld de drept gi neavenit5.

(2) Urmdtoarele 48 (patruzeci ;i opt) de ore sunt destinate solu{iondrii eventualelor contestafii care ar putea

fi formulate conform celor men[ionate anterior.

(3) in situalia anuldrii dreptului de participare identificat ca neindeplinind in totalitate dispoziliile

prezentului Regulament, cOt gi a premiului cdgtigat qi acordat, cu nerespectarea in totalitate a dispoziliilor

prezentului Regulament, cdqtigdtorul al cdrui premiu a fost anulat va fi anunlat in scris, prin scrisoare

recomandatd cu confirmare de primire, de cdtre Organizator despre anularea motivatd a premiului, iar premiul

astfel acordat se va invalida gi se va proceda la returnarea acestuia.

(4) Premiul astfel anulat va fi evidenfiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija

Organizatorului gi va rdmdne la dispozifia sa.



Dacd in urma verificirilor Organizatorului se constati cd toate datele participante la Campanie au fost
gi/sau depuse cu incdlcarea prezentului Regulament, acestea vor fi anulate integral, urmdnd ca

sd fie reluat6, prin grija Organizatorului, in vederea acorddrii premiului prevbzut in acest scop.

12: LIMITAREA RASPUNDERII

UR
l Organizatorul este indreptdfit sd ia toate mbsurile necesare in caz de tentativd de fraudd a sistemului,

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imagineaOrganizatorului sau

a afiliafilor acestuia.

(2) In eventualitatea unei dispute asupra validitilii unei particip[ri in cadrul acestei Campanii, decizia
Or ganizatorului este defi nitivd.

(3) Participanlii acceptd cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de cdtre Organizator in privinfa
cdqtigdtorilor, precum gi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbdri legate de implementarea
Campaniei.

(4) Organizatorul nu rdspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultddin participarea
la Campanie, cu excep{ia cazului in care acestea se datoreazd unor acte de neglijenld gravd sau unor acte

intentionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorultrebuie sd rdspundS.

(5) Organizatorul este absolvit de orice rdspundere pentru toate prejudiciile suferite de cdtre Participant
gi/sau de cdtre persoanele care ii reprezintd legal in legdturd cu produsele achizi[onate.

(6) Orgatizatorul nu va fi rdspunzdtor pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de cdtre
cdgtigdtor in legaturd cu premiile cdgtigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excep{ia situaliilor expres
prevdzute de lege gi care ar institui o astfel de raspundere.

(7) Organizatorul nu va fi responsabil pentru situatiile in care numdrul de telefon de pe care este realizatd
inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat,
nu se afld in aria de acoperire etc) qi ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

(8) Organizatorul nu va fi responsabil pentru erorile in datele famizate de c6tre Participant. Acuratelea
datelor de contact nu atrage rdspundereaOrganizatorului, fiind in responsabilitatea exclusivd a participanlilor.
Ca atare, Organizatod nu are nici un fel de obligafie in cazul fumizdrii de cdtre participanfi a unor date

eronate care au dus la imposibilitatea identificdrii cd;tigdtorului sau inmdndrii premiului.

(9) in caz de neconcordanfd intre prevederile existente pe materialele publicitare gi prezentul Regulament,
prevederile prezentului Regulament vor prevala.

SECTIUNEA 13: FORTA MAJORA

(1) Forfa majord reprezintd orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevdzut, independent de

voinfa Organizatorului qi a c5rui aparilie il pune in imposibilitatea de a indeplini obliga{iile asumate prin acest

Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice rdspundere dacd derularea Campanie este impiedicatd sau

intdrziatd, de un caz de fo45 majord sau dac[, urnare a unei astfel de situatrii de fo(d major6, Organizatorul
este impiedicat s5 igi execute oricare din obliga{iile asumate conform acestui Regulament.



(2) Dacd o situatrie de fortd majord - definitd conform legii - impiedicd sau int6rzie total sau par].;ial executarea

privind indeplinirea obligafiilor sale pentru perioada in care aceast[ indeplinire va fi impiedicatd sau

conform art. 1.082 gi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacd invoc[ forfa major6, este obligat sd

Participanfilor la Campanie existen{a acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la aparifia cazului

fo4[ majord.

a. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevdzute in cazul producerii unui eveniment

ce constituie fo4a majorS, inclusiv incazul imposibilit5trliOrganizatorului, din motive independente de voinfa

sa, de a asigura desfrgurarea in bune condilii a Campaniei.

b. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatd oric6nd in

bazaliberei decizii aOrganizatorului, cu condi{a ca acesta sd comunice in prealabil o astfel de situalie qi cu

respectarea Art.I.2 de mai sus.

SECTIUNEA 14. LITIGII $I RECLAMATII

(1) in cazul unor litigii apdrute intre Organizator gi Participan{ii la Campanie, acestea vor fi solufionate

pe cale amiabild.

(2) Eventualele reclamafii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmdtoarea adres6:

Carrefour Rom6nia S.A., Str. Gara Herdstrdu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Cl[direa B, Etajele 4-7, Sector

2, Bucuregti, sau la adresa de e-mail: office_romania@carrefour.com, in aten{ia Departamentului de

Marketing, in termen de maxim 2 (doud) zile d,e la producerea incidentului. in cazul depdqirii acestui termen,

Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contesta{ielreclama{ie in legdturd cu derularea Campaniei.

(3) Organizatod este indreptblit sd ia toate mdsurile pe care le considerd necesare in caz de tentativ[ de

fraudd a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei

Campanii.

SECTIUNEA 15: ALTE CLAAZE

ln cazul in care o anumitd prevedere a prezentului Regulament este declaratd nuld, celelalte prevederi rdmdn

valabile/valide in mdsura in care pot produce efecte juridice chiar in absenfa conditriilor declarate nule. in
mdsura posibilului, condiliile anulate se inlocuiesc cu o altd reglementare rezonabild, validd juridic, care sd

corespund[ cdt mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

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 ramAne

in arhiva biroului notarial, ;i 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdr{ilor.

DUMITRESCU ALEXANDRU-IONUT
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
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