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IìRG ULAMENTI]I, OF'I CIAL AL CAMPANIF],I
brie 2018"
"Porti Deschise Dacia - s
Campanie adresatã consumatorilor
Perioada campaniei: 07.09.2018 - 28.09.2018

Organizatorul campaniei ,,Porfi Deschise Dacia - septembrie 2018" (denumitá în continuare
"Campania") este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social în Bucureçti,
sectorul 6, Bd-ul Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, Corp H I , Camera F,05.25, Cod poçtal
062204, România, înregistratá la Registrul Comerfului Bucureçti sub nr. J401556612001, CUVCIF/Cod
de înregistrare în scopuri de TVA RO 139431 10, reprezentat de Dl. Hakim BOUTEHRA, în calitate de
Director General, prin împuternicit LION COMMUNICATION SERVICES S.4., persoana juridicä
românä, cu sediul social în Bucureçti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Poçtal 010432,
România înregistratä la Oficiul Registrului Comerlului de pe lângä Tribunalul Bucureçti sub nr.
J401853112009, cod unic de înregistrare (CUI): 25848554, cod de înregistrare fiscalá (CIF):
RO25848554, avãnd contul IBAN: RO83 BRDE 4265V396 3245 4260 deschis la BRD Moçilor, Tel:
021.407.56.00, Fax: 021.407.56.00, prin Divizia Publicis, reprezentatálegal de Dl. Theodor-Liviu
DUMITRESCU - Director General, D-na. Mihaela BOTEA CFO, Dl. Andrei-Constantin
nÃlUfpSCU- Director Comercial çi Dl. Alexandru BADILÃ - Managing Director Diviziapublicis
în calitate de AGENIIE.
Decizia de derulare a Campaniei promolionale conform regulilor din prezentul Regulament Oficial
(denumit în continuare ,,Regulament") este f,rnalä çi obligatorie pentru participanli.
Prezentul Regulament sau eventualele acte adilionale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultärii
de cätre participanli la adresa https://p¡9¡,rpXl!¡[¿çLLtllçi în reJeaua de agenJi Dacia.
Campania va putea f,r întreruptä de cätre Organizator, oricând în timpul duratei de desñçurare, în cazul
apariliei unei situalii de for,tä majorã.
Regulamentul este întocmit çi va fi ñcut public conform legislafiei aplicabile din România. Anexele
sau actele adifionale la Regulament fac parte integrantä din acesta.
Otganizatorul îçi rezervá dreptul de a modifica çi/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act
adilional la Regulament, urmând ca modificárile çi/sau completárile sä fie ñcute publice la adresa

https ://promotii. dacia.rol.

1.7

Potrivit liberei decizii aOrganizatorului, Campania poate fimediatizatä în scopul informärii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare çi/sau cu rol informativ. InformaJiile, pe care aceste
materiale publicitare le pot confine, vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Campania

se adreseazá tuturor persoanelor ftzice care au

împlinit vârsta de 18 ani pâná la data de 7
septembrie 2018, cu domiciliul stabil/reçedinfa în România çi care acceptá, termenii
çi condiliile

2.2

prezentului Regulament (denumite în continuare,,participanfi,').
La aceastá Campanie nu au dreptul sä participe angaja!ä societálilor LION COMMLINICATION
SERVICES S.A, AUTOMOBILE DACIA S.A., RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.,
RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.,
ai societälilor participantelarealizarea çi derularea Campaniei promolionale incluzând angajafii
refelei de agenfi Dacia, precum çi rudele de gradul I çi afinii acestora.

2.3

Participarea la aceastã Canrpanie inrplicã acolclul expres, cunoagtcrea çi acceptarea 1àrãr obiec{ii a
prezenlului Iìegularnent de cátre toli participan(ii la Clarnpanie.
2.4 Predarea pren-riului poate lì un eveniment pr.rblic. Palticiparea la aceastá Carnpanie presupuÍìe acceptul
participanliilor re1'eritor la faptul cã, în baza acordului liber exprimat la acel rnoment, însá revoc
ulterior, persoarla lor, numele, localitatea în care doniciliazá çi nraterialele foto, audio çi
înregistrate de Organizalor pot fi folosite pentru a face publicá premierea çi asocierea cu rnarca ,,
însá doar în legáturá cu prezen{a Campanie çi ñrã a prejudicia imaginea ori drepturile
Cesiunea çi utilizarea de cátre Organizator a acestor drepturi se va face fãrá nici un 1bl de p
suplimentará pentru câçtigátori.
2.5 Organizatorul îçi rezervâ dreptul de a înlátura orice tentativá de fraudá prin restriclionarea accesului de
a participa la aceastá Campanie çi descalificarea automatä a persoanelor care încearcä sá fraudeze.
2.6 Campania este dedicatä exclusiv persoanelor ftzice. Tofi participantii au o singurá çansá de câçtig,
indiferent de numárul autovehiculelor comandate. În cazul în care un participant comanda mai multe
autovehicule, premiul va consta în autovehiculul cu valoarea cea mai micá.
2.7. in cazul în care participantul anuleazá comanda fermä pentru autovehicul pânä la data extragerii
câçtigátorului, se considerá cá nu îndeplineçte condiliile de eligibilitate pentru a participa la tragerea la
sorfi.

Art. 3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1.

3.2

3.3

Campania va începe în data de 7 septembrie 2018, ora 13:00, ora României gi se va încheia în data de

28 septembrie20IS, ora 19:00, ora României.
Campania este organizatá, çi se desñçoarä pe întreg teritoriul României, în spaliul virtual corespunzátor
la adresa httus://proqqlüdaciap/ çi în refeaua de agenfi Dacia, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament. Pentru aintraîn tragerea la sorfi participanlii trebuie sä completeze formularul
disponibil pe https://promotii.dacia.rol sau direct în aplicaJia din showroom çi sá urmeze paçii descriçi
la Art.4.
Premiul acestei Campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în
caz contrar acel premiu nerevendicat în cadrul Campaniei nu mai este datorat de cätre Organizator.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Pentru a pafücipaîn Campanie, participanlii trebuie sá acceseze aplica[ia dedicatä campaniei çi care
poate f,r accesatáîncepând cu 7 septembrie2018, ora 13.00, pânápe 28 septembrie 2018, ota 19:00,Ia
adre s a btlp ç,1p¡e m_ojl| daqi q.{o I.

4.1.1 Pentru a participa la campanie prin intermediul versiunii on-line participanlii trebuie sä acceseze
începând cu data de 7 septembrie 2018 pagina hltpq://p_:"o_mp_tUdæja.,_fol, sá completeze formularul
pentru se înregistra la concurs. Pentru a participa latragerea la sorfi utilizatorul trebuie sã meargä în
oricare dintre showroomurile Dacia in perioada 10-28 septembrie 2018 ca sá valideze numärul de
telefon mobil înscris în formular çi sá plaseze pâná pe 28 septembrie 2018, ora 19.00, o comandá pentru
achiziçia unui autovehicul marca Dacia. Pentru a intra în tragerea la sorfi, participanJii trebuie: sä
completezelselecteze în aplicalie numele, prenumele, telefonul mobil, adresa de email, data naçterii çi
sä fie de acord cu termenii çi condiliile de participare la prezen\a Campanie.
În plus, participantul trebuie sá selecteze un agent din lista afiçatä în formular çi modelul Dacia preferat,
sá meargä în oricare dintre showroomurile Dacia în perioada 10-28 septembrie 2018, în intervalul orar:
09:00-19:00, de luni pâná vineri çi sâmbätä între 09:00 - 14:00 (duminica închis) sá comunice numärul
de telefon mobil reprezentantului din showroom pentru validare çi sá plaseze pânä pe 28 septembrie
2018 o comandã fermá pentru achizilia unui autovehicul marca Dacia.
Toate numerele de telefon mobil vor fi verificate de cátre reprezentantul din showroom prin accesarea
aplicafiei. Dupá validarea numärului de telefbn mobil çi plasarea pânä pe 28 septembrie 2018 a
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corrrer-ìzii lèrnle penlru achizi¡ia autovehiculului nrarca Dacia. parlicipari{ii vor inlra autornal în lragerea

la sor{i penlru pren-riul acordat în Campanie.
4.1.2 Pentru a participa la Campanie prin inlermediul versiunii din showroorl a aplicaliei, participanlii
lrebuie sá vinã în showroomurile din releaua auforizatá Dacia în perioada l0-28 septenrbrie 2018, în

intervalul orar 9:00-19:00, de luni pânã vineri çi sâmbátá între 09:00 - l4:00 (duminica închis), sá
'completeze datele în formularul special creat çi apoi sä plaseze, pâná pe 28 septembrie2018, o comandá
fermä pentru achizilia unui autovehicul nrarca Dacia. Toli participanlii au o singurä çansä de câçtig.
Datele de participare trebuie completate corect çi complet astfel încât pe baza acestora sá se poatä
realiza identificarea çi contactarea participantului, în cazul în care acesta este desemnat câçtigätor.
Comanda fermä pentru un autovehicul Dacia este consideratá comanda care are o facturä de acont
validá, în intervalul 10-28 septembrie 2018 çi care este emisá la oricare dintre agenJii autorizali din
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reJeaua Dacia.

4.3

4.4

4.5

4.6

Stabilirea faptului cá e vorba de acelaçi participant se va face dupá numárul de telefon mobil. IJtilizarea
unui numár mai mare de contacte de telefon mobil nu este permisä, fiind consideratá încercare de

fraudare çi atrágând eliminarea dehnitivá a participantului în cauzá,, Organizatorul nefiind obligat sã
anunfe aceastä decizie.
Neselectarea./necompletarea oricäruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu
informa{iildate inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea înscrierii în tragerea la sorfi çi/sau
a inträrii în posesie a premiului (implicit la invalidarea câçtigátorului).
Otganizatorul îçi rezeruá, dreptul de a investiga çi a interpreta înscrierile în Campanie: orice neregulä
ce poate fi clasificatä ca încercare de fraudare se soldeazá cu blocarea çi eliminarea definitivã a
participantului în cauzá., Organizatorul nefiind obligat sá anunfe aceastä decizie.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influenfat sau facilitat câçtigarea de premii necuvenite,
Organizatorul are dreptul de a cere urmärirea în instan!ä a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.

Art. 5. TRAGEREA LA SORTI

5.1

Tragerea la sorfi pentru desemnarea câçtigátorului se va efectua în maximum 20 zile lucrátoare de la
datä încheierii Campaniei în prezenta unui notar public.

5.2
5.3

În cadrul tragerii la sorfi, se vor extrage 1 câçtigätor (un premiu çi un câçtigätor) çi 2 rczerve.
Tragerea la sorfi presupune folosirea unui program cu distribufie aleatorie care va selecta câçtigätorul
dintr-o bazá, de date ce conJine adresa de e-mail çi telefonul mobil ale participantilor la prezenta
Campanie.

Art.6. CO
6.1

6.2

DE VALIDAT

ParticipanJii la Campanie trebuie sã îndeplineascä condiliile stipulate în prezentul Regulament.
Pentru ca un participant sá fie validat ca çi câçtigätor al premiului, acesta trebuie sä îndeplineascä
simultan urmätoarele condiJii :
- sä poatá sá fie contactat în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data tragerii la
sorfi. Participantul va fi contactat de maximum 3 (trei) ori la 3 (trei) intervale orare diferite.
- în momentul contactärii telefonice sä declare nume, prenume, adresá de email çi adresa completä,
seria çi numár BI/CI;
- sä expedieze prin email la adresa de email indicatä de Organizator în momentul contactärii
telefonice, o copie dupã BI/CI. Aceasta trebuie trimisá în termen de maximum 5 zile lucrätoare
de la datä contactärii sale telefonice.

6.3

6.4

In cazul în care câçtigatorul nu respectã concli{ile de la Art. 6.2 sau reluzá cu rea-creclin{àr çi ncmotivat
prezentarea datelor solicitate. atunci Organizalorul îçi rezervá clreptul de a-l invalida.
Se va apela la rezervá în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din nrotive indepenclente de voin1a
Organizatorilor, aceçtia nu po1 lua legátura cu Participantul exlras câçtigalor în termenele stabilite în
prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespeclárii a cel pulin uneia dintre
prezentului Regularnent Oficial al Campaniei. Pentru fezerve se va aplica acelaçi principiu de valid
a
pentru a fi desemnali câçtigátori
c)

v

Art. 7. PRBMIUL
7.1 Premiul oferit în cadrul prezentei Campanii consta în oferirea cu titlu gratuit a autovehicululul marca
Dacia pe care participantul l-a comandat. Premiul se va acorda în functie de disponibilitatea livrárii
autovehiculului comandat de câçtigátor.
Valoarea netá a premiului esta datá de valoarea autovehiculului în EURO mentionatá în bonul de
comandá plasat.

În momentul înmânárii premiului, câçtigätorul va primi înapoi valoarea acontului achitat deja

7.2
7.3

7.4
7.5

cátre

Renault Commercial Roumanie S.R.L.
Câçtigátorul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câçtigului sau
schimbarea acestuia cu alte bunuri çi nici sá solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câçtigului.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiçiile de validitate stipulate în Art. 6, premiul nu va fi acordat.

Organizatorul nu va acorda nici o despágubire în bani sau alte beneficii participantului cäruia i s-a
alocat vreun premiu çi care nu îndeplineçte condi{iile de validare stipulate Ia Art.6.
Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupä acordarea premiului cätre câçtigátori, cu
excepJia celor de naturä legalä - impozite pe valoarea premiului.
Premiul acordat în cadrul acestei Campanii trebuie sä fie revendicat în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicatlinvalidat din cauza nerespectárii
termenilor çi condiliilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de cätre Organizator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
8.1 Tuturor participanlilor la aceastä campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile
legale aplicabile protectiei datelor personale la momentul prelucrärii acestora. Organizatorul çi
împutemicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale
participan{ilor menfionate mai sus.
8.2 Scopul pentru care este organizatá aceastä campanie pentru care organizatorul prelucreazá, datele
personale ale participantilor în cadrul acesteia este de a promova marca çi modelele Dacia.
8.3 Pentru înscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfã$urare a ei, pentru premiere si
atribuirea premiilor, vom prelucra urmätoarele date personale: nume si prenume participant, data
naçterii, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, oraç, judef.
Temeiul legal al prelucrärii este cel contractual. Datele personale mentionate mai sus vor fi
prelucrate/accesibile si de cátre împuternicifii Operatorului Renault Commercial Roumanie SRL, Lion
Communication Services S.A, White Image Loyalty SRL, Telcor Communications SRL, Mediapost
Hitmail S.A, MP Events SRL, refeaua de agen{i Dacia.
Datele personale vor face obiectul urmätoarelor opera{iuni de prelucrare: colectare, înregistrare,
otganizare, utilizare în scopul mentionat, stocare, çtergere.
8.4 În general, vom çterge datele dvs. personale dacá acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini
scopurile pentru care au fost colectate iniçial. Cu toate acestea, este posibil sä ni se solicite sä pásträm
datele cu caracter personal pentru o perioadá mai lungá, determinatä de unele prevederi legale. Pentru
scopul sus mentionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadã de 5 ani.
8.5 Dacä aveli întrebári cu privire la aceste clauze çi la proteclia confidenlialitä1ii sau dorili sä vá exercita{i
oricare dintre drepturile dumneavoastrá legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vä rugäm sá ne

R

printr-un e-mail Ia adresa cl¡ro.r'orníuri¿r¿¿ r'cnlrull.conl. Vont încerca sä îndeplinim cererea în
ternten de 30 (treizeci) de zile. Cu loate acestea, perioacla poate li prelungilá clin motive specifice
referitoare la dreptul legal specilìc sau conplexitatea solicitárii.
Drepturile dvs. fa{ã de prelucrarea datelor cu caracter personal
listá confine informalii cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare
protec{ia datelor:
tul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vá privesc
eforturi rezonabile pentru a vá pästra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul
- exacte, complete, actuale çi relevante,pebaza celor mai recente informajii disponibile pentru noi.
Dreptul la restricfie: Puteli obline de la noi restricJia de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacá:
- contestafi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie sá verificám
exactitatea,
- prelucrarea este ilegalá çi solicitatri restricfionarea prelucrárii mai degrabá decât gtergerea datelor cu caracter
personal,
- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caractet personal, dar dvs. le solicitali pentru constatarea, exercitarea
sau apärarea unui drept, sau
- vä opuneJi prelucrärii în perioada în care verihcám dacä motivele noastre legitime au întâietate fajá de ale
col-ìtac1a1i
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dvs.

o Dreptul de acces: Ne putefi cere informafii cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le
prelucräm în scopul susmentionat.
o Dreptul la çtergere: putefi obline de la noi çtergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt
prelucrate în alt mod;
- avefi dreptul de a vä opune prelucrärii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) sä vä
çi
exercitati acest drept de obieclie laprelucrare;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,
cu exceplia cazului în care prelucrarea este necesarä:
- în vederea îndeplinirii unei obligafii legale care necesitä prelucrarea de cätre noi;
- în special pentru cerinfele legale de pästrare a datelor;
- pentru constatarea, exercitarea sau apärarea unui drept.
o Dreptul de opozifie: Puteli obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacä vä opunefi
prelucrárii, însá, nu vä veti putea înscrie/nu veti putea pafücipalnu veti putea fi identificat, în vederea
jurizáräl premierii/atribuirii premiului.
o Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încälcäri a legislaliei în vigoare privind
confidenlialitatea, putefi depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecfia datelor în
fara în
care locuifi sau unde a avut loc presupusa încälcare.
8.7 Gestionarea çi securitatea datelor
Aplicäm un nivel adecvat de securitate çi am implementat proceduri frzice, electronice çi administrative
rezonabile pentru a proteja informaliile pe care le colectäm. Politicile çi procedurile noastre privind
securitatea informafiilor sunt strâns aliniate cu standardele internalionale acceptate la scarä largä
çi sunt
revizuite periodic çi actualizate dupä cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri,
schimbärile tehnologice, precum çi cerinfele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordá
numai personalului autorizat, si numai pentru a-çi îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub
obligatia pästrárii confiden{ialitä{ii lor.
În cazul unei încälcári a securitáfii datelor cu caracter personal , organizatorul/ii valvor respecta toate legile
în vigoare privind notificarea încälcärii datelor.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1
9.2

OrganizatorLrl çi partenerii acestr¡ia sunt îndrcptã{i{i sã ia toate nrãsurile necesare în caz. cle lentalive de
1ì'audã a mecanislrului Clar-l-rpaniei. abuz sau orice alte lentative f'raucluloase care ar pulea alèc1a

imaginea companii lor implicate.
Organizalorul çi pär{ile implicale în aceastá Carnpanie nu îçi asumá rãspunderea pentru datele nelivrate
din cauza defec{iunilor sau supraîncárcárii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a fur-rctio
deficitare ori nefunclionärii aplicaJiilor utilizate de participan{i (soft çi/sau hard-ware):
Situatiile în care ar-rurnili participanli sunt în incapacitate de a accesa parlial sau integral pagina

dacá aceastá incapacitate se datoreazá unor circumstanJe aflate în afara controlului pe c
Organizaforul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informaJiilo
eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întàrziere sau deformate în orice alt mod,
în urmä acliunilor utilizatorilor, a funcJionärii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicafiilor
acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicafiei. Aceste circumstante se pot
datora, de asemenea, dificultáçilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet çi/ sau a
echipamentelor de calcul çi/ sau a aplicaliilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot
datoru: unor deteriorári sau defecte cu efect potenlial asupra echipamentelor de calcul, aplicafiilor çi/
sau datelor stocate ale participanfilor sau ale unor terfi, în urmá accesárii aplicafiei.
Pierderea de cátre participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a participantului sau
alte defecliuni;
a

Erori cauzate de folosirea incorectä a computerului personalltabletáltelefon de cätre participant
(întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer,
erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinfä a
tehnologiei de cátre participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

a

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimá 9,Mozilla Firefox, versiunea
minimá 47,Opera 35, Google Chrome 50.0,266I), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru
mobil se recomandá varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcJiona în condilii
optime, se recomandä folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone
45.
pentru cazurile în care e-mail-urile trimise cátre participanJi nu au fost primite de cátre aceçtia,
adresele de e-mail/numárul de telefon mobil nu au fost corect comunicate cãtre Organizator,
participantul nu çi-a verificat adresa de e-mail çi pentru orice alte situalii independente de
Organizator.
Participantii acceptá cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinJa câçtigätorilor,
precum çi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbári legate de implementarea acesteia.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectá regulile impuse prin
prezentul Regulament sau în privinla cáruia existä dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de
orice tip la adresa aplicafiei. Participanfii se obligä, de asemenea, sá puná la dispozilia Organizatorului
toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa çi numärul de telefon mobil).
Organizatorul çi pä(ile implicate în aceastä Campanie nu îçi asumá räspunderea pentru participanJi
care nu se înscriu în perioada de desñçurare a Campaniei sau care nu completeazá toate campuriile
obligatorii.
Organizatorul îçi rczervá, dreptul de a verifica çi monitoriza modul în care se desfãçoará înscrierile în
Campanie. În cazul în care se observá anumite tentative de fraudä, înscrierile respective vor fi anulate.
Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informaliilor înscrise în formularul
completat pentru clearea contului, conform indicafiilor din pagina Campaniei.
Eventualele contestaJii privind desñçurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pânä la data
de 9 Noiembrie 2018. Orice contestafii primite dupá aceastá.datá.nu vor fi luate în considerare.

Art.

l0.l

ucÀ

TAXE SI IMPOZTTE AFERENTE
Prenriile cu valoare de peste 600 lci sunt subiecte de impozitpe venituri din prenrii. iar impozitul pe
venit dalorat de câçtigátori va fi re{inut, declarat çi virat cätre autoritalile liscale de cátre Organizator,

10.

conform legisla{iei aplicabile în vigoare.
0.2 Organizatorul nu este ráspunzátor penfru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligalii fiscale cu
excep{ia impozitului cu reJinere la sursá aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit
pe care Organizatorul este obligat sá îl re{iná çi sä îl transfere la bugetul de stat, conform Codului Fiscal.
Organizatorul nu îçi asumä nicio responsabilitate legatá de cheltuielile ce decurg din realizarea
transferurilor de bani cátre câçtigátorii Campaniei (Ex taxe çi comisioane bancare). Orice alte taxe ce
provin din predarea premiului cátre câçtigátor vor fi suportate de cátre acesta.

Art. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
ll.L Eventualele litigii apärute între Organizator çi ParticipanJi se vor rezolvape cale amiabilá sau, în cazul
în care aceastá cale nu este posibilä, litigiile vor fi solulionate de instanJele judecátoreçti române
competente.

ll.2

Organizatorul este îndreptáfit sá ia toate mäsurile necesare în caz de tentative de fraudá a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care aÍ putea afecta imaginea acestei Campanii.
113 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenfat sau facilitat câçtigarea de premii necuvenite,
Organizatorul are dreptul de a cere urmärirea în instanfá a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.

Art. 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campaniavaputea fi întreruptä doar în caz de fo4ä majorä dar nu înainte de a anunla publicul la adresa
hltps*/pforjlellldaçlg.fa1. Forfä majorá înseamnä orice eveniment care nu poate fi preväzut, controlat

l2.l

sau remediat de cátre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de

voinla sa çi a cárui aparitie îl pune pe acesta din urmä în imposibilitatea de a-çi îndeplini obligafiile
asumate prin Regulament.
Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notøríølã WRITAS, astazi data autentificarii, intrun exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramâne în
arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärfilor.
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