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S-a prezentului inscris:

Requlamentul loteriei nublicitare
"Castigi premii mari cand itifaci si cele mai mici pofte"

Perioadu 03. I 2-3 1. I 2. 202 I

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul campaniei publicitare "Castigi premii mari cand iti faci si cele mai mici pofte'o (denumitd
?n continuare "Campania") este CARREFOUR ROMANIA S.A., persoan[ juridicd romQn6, cu sediul in
Str. Gara Herdstrdu, Nr. 4C, Green Court Bucharest, Clddirea B, etajele 4-7, sector 2, Bucuregti,
inmatriculatd la Oficiul Registrului Come(ului sub nr. J401776612007, avand Cod Unic de Inregistrare RO
1 1588780, denumit in continuare "Organizatorul".
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare
'oRegulamentul"), fi ind obligatoriu pentru tofi Participan{ii.
Prin inscrierea in aceastd Campanie in modalitSlile prevdzute de Regulament, Participanlii declard gi

recunosc cd au luat la cunoqtinfd qi acceptd prevederile prezentului Regulament. Participanfii se obligd sd

respecte gi sd se conformeze tuturor termenelor, condiliilor qi prevederilor prezentului Regulament.
Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoand interesatS, atdtla Departamentul Rela{ii
cu Clien{ii din cadrul magazinului participant la Campanie, cdt qi in format electronic, prin accesarea
secfiunii https://caruefour.ro/corporate/servicii-utile/regulamente-tombole-promotii a site-ului
carre.four.ro pe intreaga duratd a Campaniei.
Organizatorul igi rczervd dreptul de a modifica gi/sau completa Regulamentul, precum gi dreptul de a
suspenda gi/sau inceta, qi/sau intrerupe desftgurarea Campaniei, cu condilia ingtiin{drii prealabile a
Participanf ilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificdri/completdri
aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adilonale gi vor fi comunicate cdtre public
prin publicarea in modalitdlile prevdzute in paragraful precedent, anterior intrdrii acestora in vigoare. in
cazul suspenddrii ;i/sau intreruperii Campaniei, orice premii acordate anterior aducerii la cunogtinld a
suspenddrii gi/sau intreruperii vor fi valabile.
Potrivit liberei decizii aOrganizatorului, Campania poate fi mediatizatd in scopul informdrii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare gi/sau cu rol informativ. Informaliile pe care astfel de
materiale le pot conline vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIIINF, A 2. TE,MEIIII, I,EGAI,. PERIO,AT) SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.l.Prezenta Campanie se desftgoard in conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr.9912000
privind comercializarea produselor Si serviciilor pe piald, cu modificdrile ulterioare.
2.2.Perioada de desfdgurare a Campaniei este 3 decembrie 2021- 31 decembrie202l, inclusiv.
Dupd data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate gi nu igi mai asumd nicio
obligafie in legdturd cu orice circumstan\d care ar putea eventual conduce la concluzia actualitdfii sau

continudri i Campaniei.
2.3. Campania este organizatd gi se desfrgoard in magazinul Carrefour, situat in Ploiesti, str. Piata 1

Decembrie 1918, nr 1, iudef Prahova (denumit fn continuare "Magazinul Participant"), in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament qi este accesibild oricdrui client alMagazinului Participant, persoand
frzicd, care acceptd termenii gi condiliile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(l) La Campania "Castigi premii mari cand iti faci si cele mai mici pofteoo poate participa orice persoand
frzicd, rezidentl in Romdnia, posesoare a unei clrfi de identitate, buletin sau pagaport valabil, client al



li

Magazinului Participant, care a implinit 18 ani qi care achizilioneazd orice fel de produse din cadrul
Magazinului Participant, in perioada de desfr$urare a Campaniei, achizi{ionare individualizatd ca atare pe

bonul fiscal, qi inscrie pe pagina carrefour.ro/deschidere-carrefour-ploiesti-democratiei 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
aplicafiile ActForGood sau Bringo.
Laaceastd Campanie nu participd produse din categoriile: ligdri/ligarete qi produse din tutun (v6ndute per
pachet sau per cartug), alcool.
(2) Nu pot participa la Campanie prepugii qi angajafii Organizatorului, indiferent dacd se afld in timpul
serviciului sau nu, so{ul/so{ia, rudele de gradele I gi II ale acestora, promoterii, merchandiserii, prepugii qi

angajalii firmelor colaboratoare implicate in organizarea Campaniei precum qi so{ul/sotia sau rudele de

gradele I 9i II ale acestora.
(3) Nu pot participa la Campanie gi 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 lrezidentd in Romdnia.
(4) Organizatorul ili rezewd dreptul de a modifica/completa prezentul Regulament,
modificdrile/completdrile urm6nd a intra in vigoare dupd publicarea acestora pe site-ul carre_four.ro.
(5) Dacd sunt identificate persoane care au influen{at sau care au facilitat cdgtigarea 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 ;i de a acfiona in
instanld atAt persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, c0t gi persoanele care au

participat, in mod incorect la Campanie.
(6) Organizatorul igi rezervd dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectueazd prin
incdlcarea prezentului Regulament gi de a nu acorda premii participanlilor care incalcd prevederile
Regulamentului.
(7) Orice incercare de fraudare se sanclioneazd cu eliminarea participantului in cauza din Campanie,
Organizatorul informdnd Participantul prin q{fice:romaniq@carre.four.com cu privire la eliminarea sa din
Campanie.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI
Premiile acordate in cadrul Campaniei "Castigi premii mari cand iti faci si cele mai mici pofte" vor fi
urmdtoarele:
l. 5 x Degustare la Crama Aurelia Visinescu
. Premiul constd intr-o experienfd oenogastronomicd + vizitareacramei. Cd;tigdtorii vor primi un ghid
cu informafii gi contactele necesare rezervdrii experienfei. Pentru a beneficia de premiu, cdgtigdtorul trebuie

sd verifice de unul singur disponibilitateaatdt a cramei c6t gi a serviciului de transport cu cel pu[in7 zile
inainte. CAqtigdtorul poate beneficia de acest premiu in termen de I an de la data extragelii. Fiecare
degustare este disponibi16 pentru maxim 4 persoane (cAgtigdtor + 3 insolitori).
2. 5 x Cina GOURMET la tine acasl (preparate pentru aproximativ 4 persoane).

o Premiul constd in livrarea la domiciliul clientului unui pachet de alimente preparate, numita generic

"cina" (inclusiv un pachet format din trei sticle de vin) pentru aproximativ 4 persoane. Premiul poate fi
revendicat intr-o singurd trang6, iar livrarea acestuia va fi stabilitd de comun acord intre Organizator. Costul
transportului va fi suportat de catre Organizator.
3. 30 x Kit de gatit
o C6gtigdtorul isi va putea ridica de la Biroul Receptie Clienti, un pachet format din urmatoarele
produse:
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Uleide masline

Otet balsamic BIO

Rosii pasate

I
1

Paste Mafalde

Sare

8.2s

2.2s

Piper

Vin Rotenberg Merlot
Exclusiv

$o(

2 1.68

37.991

1 r39.71,

Tabel Valoare Premii

Pe perioada de desfrqurare a Campaniei se vor putea acorda in total un numdr de maxim 40 (patruzeci) de
premii a cdror valoare totald este de ll 2l0lei (unsprezece mii doua sute zece lei) (TVA inclus).
Premiile se vor acorda prin tragere la sorli, conform mecanismului descris la art. 8 de maijos.
Participantii/Cd$tigdtorii trebuie sd aibd in vedere cd toate premiile de mai sus care implica prezenta

lui intr-o locatie e de catre

1

1

Premiu Valoare Unitara per premiu

(cu TVA)

Valoare Totala (cu TVA)

5 x Degustare la Crama Aurelia

Visinescu

360 lei 1800 lei

5x Cina gourmet la tine acasl 550 lei 2750 lei

30 Kit de gatit 222lei 6660lei

or de ionarii virusului
acestia vor beneficia de I castisat. acest fant incluzand orice mSsuri luate in acest scop de Crama sau
restaurantul in cauza.

SECTIITNEA 5. T SI IMPOZITE
(1) Orice obligatie de naturd fiscald in legdturd cu premiul cAgtigat este in sarcina exclusivd a cAgtigdtorului,
cu excep{ia impozitului sau a altor obligalii fiscale ce trebuie re{inute la sursd, conform prevederilor legale
in vigoare, dacd acestea vor fi datorate.

SECTIUNEA 6. MODALITATEA DE PARTICIPARE
6.1. Conditii privind inscrierea valabilfl in Campanie
6.1.1. Pentru inscrierea valabi16 in vederea participdrii la Campanie este necesard indeplinirea cumulativd a
urmdtoarelor condili i :

(l) Participantul trebuie sd aibd drept de participare potrivit prevederilor Secliunii 3 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sd se inscrie la prezenta Campanie prin transmiterea conform articolului 6.2 de
mai jos a unuia sau mai multor Coduri Unice imprimate pe bonul fiscal emis automat la casele de marcat
in Magazinul Participant dupd achitarea cumpdrdturilor,in perioada 3 decembrie- 3l decembrie 2021
inclusiv, in modalitatea gi cu respectarea conditriilor solicitate ce sunt prevdzute la Art. 6.2. de mai-jos;
(3) inscrierea la Campanie se va face exclusiv in perioada acesteia menlionatd la Art. 6.2.1 demaijos;
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(4) Participantul urmeazd etapele necesare inscrierii in Campanie, a;a cum acestea sunt detaliate in art.

din Regulament.
6.2.Modalititile de inscriere la Campanie
6.2.1. Participanlii se pot inscrie la Campanie incepind cu data de 3 decembrie 2021 qi pdnd la data

3 I decembfie 2021, inclusiv.
6.2.2 Participanlii se pot ?nscrie la Campanie trimi(dn d Codul Unic impimat pe bonul fiscal emis automat

la casele de marcat din Magazinul Participant dupd achitarea cumpdrdturilor (?n perioada perioada 3

decembrie - 3l decembrie 2021, inclusiv), astfel:
Prin completarea codului primit la casa de marcat in spafiul dedicat din pagina carrefour.ro/deschidere-
c ar r efo ur-p I o i es t i-d e mo cr ati ei.

Pe carrefour.ro/deschidere-carrefour-ploiesti-democratiei va fi nevoie sd se completeze urmdtoarele

cdmpuri:
l. Nume
2. Prenume
3. Numdr de telefon;
4. Codul unic format din 20 cifre de pe bonul fiscal emis de casele de marcat in Magazinul
Participant pe durata Campaniei; fiecare cod unic va putea fi inscris o singurd datdla tombol6;
5. Declar caam peste l8 ani;
6. Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile din Regulament;
6.2.3 Acelaqi Cod unic poate fi transmis o singurd datd gi in modalitatea prevdzutdla Art 6.2.2 (I).
6,2.4 Un Participant poate inscrie in Campanie maximum 5 (cinci) Coduri Unice diferite. Orice alt
Cod Unic introdus dupd primele 5 (cinci) coduri trimise nu va fi luat in considerare, indiferent c0t de multe
bonuri fiscale confindnd Coduri Unice ar deJine Participantul. Organizatorul nu va fi frcut responsabil pentru

acele Coduri Unice valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
6.2.5 Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere tranasmise in urmdtoarele condilii:
(l) Dacd acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei;
(2) Dacd Participanlii transmit Coduri Ilnice care sunt fie eronate, fie incomplete, care conf in orice alte

caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
(3) Dacd acestea au fost efectuate prin tentative de fraudd sau prin oricare alte modalitdti gi/sau echipamente

electronice decdt cele indicate de cdtre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricdreia dintre
condiliile qi termenii Regulamentului.
6.2,6. Participanlii la Campanie trebuie sfl pflstreze bonul fiscal care atestfl efectuarea cumpiriturilor
in Magazinul Participant. in perioada de derulare a prezentei Campanii, si care contine Codul Unic

-

de participare" in orieinal. pentru validarea ulterioard a premiului. Pentru claritate, niciun premiu nu va fi
acordat dacd potenliatul Participant cAgtigdtor nu a prezentatOrganizatorului, in original, bonul fiscal indicat
mai sus.

7. PRE,LUCRAREA DATELOR CU
l. Organizatorul Campaniei, Carrefour Romdnia SA, cu sediul in str. Gara Herdstr[u, nr. 4C, Green Court,
Clddirea B, etaj 7, sector 2, Bucuregti, Romdnia, in calitate de operator de date, prelucreazd datele cu caracter
personal ale Participan{ilor la Campanie cu strica respectare a legisla{iei in domeniul protecfiei datelor.
(2) Monitorizarea respectirii cerin{elor legale in acest domeniu este asigurati inclusiv de cltre
responsabilul cu protec(ia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avflnd
u rmitoarele date de contact dp o_ro man io@arrefo ur. co m.
(3) Organizatorul Campaniei colecteazd, stocheazd qi prelucreazd date cu caracter personal ale

Participanfilor pe care acegtia le furnizeazd in mod direct pentru scopuri legate de organizarea gi desfE$urarea

Campaniei, dupa cum urmeaz6:
3.1 Dacd sunteli participant in cadrul Campaniei, Operatorul vor prelucra datele dumneavoastrd cu caracter
personal, respectiv: nume, prenume si nr telefon.
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,'4,8)sunteli participant castigator in cadrul Campaniei, suplimentar, operatorul va putea prelucra
&IV{$fte nr. de telefon, numele si prenumele, si adresa de domiciliu ca data cu caracter personal, strict in

:,H&ful transmiterii premiului castigat. Referitor la acordarea premiile mai mari de 600 Ron, Operatorii vor
putea prelucra date obligatorii din cadrul CI (CNP) in vederea raportarii castigurilor catre organele fiscale.
(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza pentru urmatoarele scopuri si avand la baza
urmatoarele temeiuri:
Scopuri:

i.pentru posibilitatea de participare a utilizatorilor la Campanie, folosind o minima validare a utilizatorului
prin intermediul, numarului de telefon.

ii.pentru validarea castigatorilor, gestionarea sesizarilor si/sau a intrebarilor legat de campanie, utilizand
canalele indicate in cadrul jocului si a paginii www.carrefour.ro/deschidere-ploiesti-democratiei.

iii.pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Operatorul in contextul premiilor acordate, inclusiv a
obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

iv.in vederea constatarii, exercitarii sau apararii drepturilor apartinand Carrefour respectiv celorlalti Operatori
in justitie, daca va fi cazul.
Temeiuri:
Prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul detaliat la punctul (i si ii) il reprezinta, dupa caz (a)
contractul incheiat cu utilizatorii si reprezentat de Termenele si conditiile aplicabile paginii
carrefour.roldeschidere-ploiesti-democratiei, precum si prevederile prezentului Regulament, in cazulincare
utilizatorii adera la acesta.
Prelucrarea datelor utilizatorilor pentru scopul detaliat la punctul (iii) este necesara inbaza unor obligatii
Iegale. Furnizarea datelor utilizatorilo in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept
consecinta imposibilitatea Operatorului de a respecta obligatiile legale care le revin si deci in imposibilitatea
de a va oferi premiile castigate.
Prelucrarea datelor utilizatorilor pentru scopul detaliat la punctul (iv) il rcprezinta interesul legitim al
Operatorului care consta in luarea masurilor si intreprinderea formalitatilor necesare pentru constatarea,
exercitarea sau apararea drepturilor acestuia injustitie. Furnizarea datelor cu caracter personal in scopurile
mentionate anterior este voluntara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea
gestionarii eficiente a sesizarilor sau intrebarilor pe utilizatorii le pot adresa.
(5) Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrdrii lor pe durata necesard atingerii scopurilor
de prelucrare menlionate mai sus ;i ulterior potrivit cerin{elor din politicile interne ale Organizatorului
Campaniei giin conformitate cu cerin{ele legale, respectiv pdndlafrnalizareaprezentei Campanii.
(6) Datele cu caracter personal ale Participanf ilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului
Campaniei care asistd la organizarea gi desfE;urarea Campaniei ;i realizdrii scopurilor menlionate mai sus,
altor parteneri contractuali, companiilor din acelagi grup cu Organizatorul, autoritdlilor publice potrivit
dispozi{iilor legale.
(7) Furnizarea de cdtre Participanli a datelor cu caracter personal poate fi o obligafie contractuald a
Participanfilor sau o obligafie necesard a acestora pentru incheierea unui contract, gi este necesard pentru a
putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra
datele cu caracter personal in condiliile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea
incorectd/incompletd a acestora atrage imposibilitatea participdrii valabile la aceastd Campanie.
(8) in legdturd cu aceastd prelucrare de date, aveJi dreptul de acces, dreptul de intervenlie, precum qi dreptul
de a vd opune prelucrlrilor ulterioare, in limitele gi condiliile prevdzute de lege. De asemenea, aveli dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum qi dreptul de a v[ adresa instanlelor de
judecatd. In plus, avefi dreptul de a depune pldngeri la Autoritdlii Nalionale de Supraveghere a Prelucr[rii
Datelor cu Caracter Personal.
in leg6turd cu aceastd prelucrare de date, in plus aveli dreptul la restriclionarea prelucrdrii qi dreptul la
portabilitatea datelor. De asemenea, dacd alegeli sd oferili consimldmdntul dumneavoastr[, aveli dreptul s6-
I retragefiin orice moment.
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(9) Prin inscrierea la aceastd Campnie, Participan{ii iau la cuno;tin!6 c5_numele gi prenumele Participanfilor
cdgtigdtori gi premiile acordate acestora vor fi publicatela Biroul Receptie Clienti din Magazinul Participant
precum Si pe carrefour.ro, conform cerinlelor legale relevante.
(10) Pentru orice intrebdri suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt
prelucrate, vd rug[m sd vd adresafila: dpo_romania@arrefour.com.
(l l) Prin inscrierea in aceastd Campanie in modalitdlile prevdzute de Regulament, Participanlii au luat la
cuno;tin!6 de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in condiliile descrise in prezenta Secfiune.

SECTIUNEA. S TRAGEREA LA SORTI
Tragerea la so(ia cdqtigdtorilor PREMIILOR vaavea loc dup[ cum urmeaz6:
( I ) Cdqtigdtorii vor fi desemnali prin tragere la sor{i in perioada de 10 ianua rie - 12 ianuarie 2022, de

cdtre un imputernicit al Organizatorului, respectdndu-se toate normele legale.
(2) Fiecare inscriere va primi automat un ID, care nu identifica in sine un Participant.
(3) Un client noate nrimi 1 (un) sinsur nremiu intreaqa duratS a Camnaniei. indiferent de
numirul de Coduri Unice inscrise. Orsanizatorul ?si rezerv[ drentul de a nu mai oferi nremiul dacb

participantul desemnat c0$tigdtor nu indepline$te condifiile enumerate la art. 6.1.
(4) Pentru fiecare cAstipitor vor fi extrase doui rezerve:
(5) Cdqtigdtorii PREMIILOR vor fi contactali telefonic incepdnd cu ziua urmdtoare celei in care au fost
desemnali cdqtigdtori, de cdtre reprezentantul Organizatorului, pentru a trece prin procesul de validare si
pentru a stabili detaliile cu privire la intrarea in posesia premiului;
(6) Neprezentarea bonului fiscal in original ce con{ine codul unic inscris in Campanie atrage dupi
sine imposibilitatea validirii premiului.
(7) Intrarea in posesia premiilor se va face pdni la 31.05.2022.
(8) Cdqtigdtorii nu pot cere gi obline contravaloarea ?n bani a PREMIILOR cAqtigate.
(9) Numele cdqtigdtorilor gi premiile acordate acestora vor putea fi publicate pe site-ul carrefour.ro,
precum sila Biroul Receplie Clienli din Magazinul Participant.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
(1) Organizatorul este indreptdlit sd ia toate mdsurile 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) Participanfii acceptd cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de cdtre Organizator in privinfa
cd;tigdtorilor, precum gi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbdri legate de implementarea
Campaniei. In eventualitatea unei dispute asupra validitdlii unei participdri in cadrul acestei Campanii,
decizia O r ganizatoru lu i este de fi n it ivd.
(3) Organizatorul nu iqi asumd responsabilitatea pentru:
- imposibilitatea cd;tigdtorului de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile
Organizatorului;
- niciun prejudiciu suferit de cdtre orice cfutigdtor in legdturd cu premiul cdqtigat. Participanfii inleleg
qi recunosc cd Organizatorul nu va fi linut responsabil pentru oricare qi toate eventualele prejudicii sau

vdt[mdri suferite de cdtre Participanli sau cauzate unor terfi ca urmare a utilizdrii premiului. in cazul in care

Participanlii desemnafi cAgtigdtori suferd un prejudiciu/vdtdmare ca urmare a utilizdrii normale a premiului,
din cauza unor vicii de fabricalie ale premiului, se vor adresa producdtorului, potrivit informaliilor din
certificatul de garanfie care va insoli premiul sau Organizatorului, potrivit prevederilor legale in vigoare
care reglem enteaza regimul juridic al garanliilor pentru produsele oferite consuamtorilor;
- bonurile fiscale/nefiscale ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, sau care au

suferit orice alt tip de modificdri. Acestea vor fi nule gi nu vor fi luate in considerare de catre Organizator
in vederea participlrii la Campanie. Organizatorul nu poate fi linut rdspunzdtor pentru modificdrile aduse

bonurilor fiscale de cdtre te(e pdrli.
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eventuale
Campanie sau d

le defec{iuni tehnice care pot duce la intreruperea func{iondrii canalelor
isfuncfionalitdli in procesul de inscriere in Campanie. in eventualitatea

de inscriere in
unei astfel de

intreruperi / disfunc(ionalitali, inscrierile in Campanie se vor relua dupd remedierea defec{iunilor;
(4) Participan{ii acceptd cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de cdtre Organizator in privinla
cA;tigdtorilor, precum gi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbdri legate de implementarea
Campaniei.
(5) Organizatorul nu r[spunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultddin participarea
la Campanie, cu excepfia cazului in care acestea se datoreazd unor acte de neglijen{d gravd sau unor acte
inten{ionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sd r[spund[.
(6) In caz de neconcordanf[ intre prevederile existente pe materialele publicitare ;i prezentul Regulament,
prevederile prezentului Regulament vor prevala.

SECTIUNEA 9. CONTESTATII
(1) Cererea scris6, expresd gi motivatd, a participanlilor la prezenta Campanie in vederea sesizdrii
Organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusd la Biroul <Rela{ii cu Clienfii> din
cadrul Magazinului Participant in termen de maxim 24 (doudzecigipatru) de ore de la efectuarea extragerii,
orice sesizare in acest sens depusd dupd trecerea termenului de mai sus fiind consideratd nul6 de drept gi
neavenitS.
(2) Urmdtoarele 48 (patruzeciqiopt) de ore sunt destinate solu{ionbrii eventualelor contesta}ii care ar putea
fi formulate conform celor menfionate anterior.
(3) in situafia anuldrii dreptului de participare identificat ca neindeplinind in totalitate dispozi{iile
prezentului Regulament, cdt gi a premiilor cdgtigate gi acordate frrda fi respectate in totalitate dispozifiile
prezentului Regulament, c6gtigdtorii ale cdror premii au fost anulate, se obligd sd predea organizatorului in
termen de 24 (doudzecigipatru) de ore din momentul in care au fost anunfafi in scris, prin scrisoare
recomandatd cu confirmare de primire, de cdtre Organizator despre anularea motivatd a premiilor,
contravaloarea acestora in bani.
(4) Premiile astfel anulate vor fi eviden{iate ?ntr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin
grija Organizatorului gi vor rdmdne la dispozilia sa.

(5) Dacd in urma verificdrilor se constatd cd toate datele participante la tombol[ au fost completate cu
incdlcarea prezentului Regulament, acestea vor fi anulate integral, urmdnd ca extragerea sd fie reluat6, prin
grija organizatorului, in vederea acorddrii premiilor prevdzute in acest scop.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
For{a majord reprezintd orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevdzut, independent de
voinfa Organizatorului gi a cdrui aparilie il pune in imposibilitatea de a indeplini obligafiile asumate prin
acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice rdspundere dacd derularea Campaniei este
impiedicatd sau intdrziati de un caz de fo46 majord sau dacd, urmare a unei astfel de situa{ii de fo4d major6,
Organizatorul este impiedicat sd iqi execute oricare din obligafiile asumate conform acestui Regulament.
Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de cdtre Organizator.

SECTIUNEA 11. PUBLICITATE
la Partici a

privire la filmarea" inregistrarea si/sau fotografierea acestora. precum si cu privire la folosirea pe o duratd
de I an de la momentul participdrii la Campanie a tuturor materialelor rezultate in urmd filmdrii. inreeistrdrii
si/sau fotografierii acestora in orice formd de publicitate post-Campanie. in legdturd cu aceastd Campanie $i
evenimentele conexe ale Organizatorului. frr[ remunerare sau cost din partea Organizatorului. Astfel.
inscrierea la Campanie implicd acceptarea neconditionatd si irevocabild a Participantilor cd numele.
fotografiile $i materialele filmate cu acestia in timpul desfr$urdrii Campaniei sau in cadrul evenimentelor
publicitare post-Campanie" confindnd imaginea. numele $i vocea acestora. sd poate fi fixate. difuzate $i/sau
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participdrii la Campanie.
Prin ?nscrierea

timpul Campaniei la care au participat. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui. imaeinii
(in fotografii si/sau inregistrdri audio-video) $i a vocii acestora. in toate tipurile de media cunoscute in
orezent sau apdrute u Iterior. Drecum si folosirea lor in scon nublicitar. ne o de I an de la momentul

sau 1a

participdrii la Campanie in toate camnaniile de oromovarc rcalizate de cdtre iz.ator. in toate tdrile si

teritoriile, inclusiv nrin internet.
Prezenta secfiune se completeazd cu SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL.

SECTIUNEA 12. ALTE CLAUZE
( 1) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera
pe care o va considera necesard sau potrivitd intereselor sale.

(2) Participanlilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare,
cu exceplia cheltuielilor normale de desfrqurare a Campaniei.
(3) in cazul in care o anumitb prevedere a prezentului Regulament este declaratd nuld, celelalte prevederi
rbmdn valabile/valide in mdsura in care pot produce efecte juridice chiar in absenfa condiliilor declarate
nule. in mdsura posibilului, condiliile anulate se inlocuiesc cu o altd reglementare rezonabild,validd juridic,
care sd corespundd cdt mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITA,S, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ram6ne in arhiva biroului notarial, gi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor.

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DASCALU BOGDAN-EDUARD

S.S
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