S-a cerul autentdicarea prezentului inscris

ffiUPtilGAT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,Multa Carne"
Campania promofionalã pentru consumatori
Perioada de desfãçurare a campaniei: 02 Iulie - 31 Iulie 2018
SECTITTNF],A 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

MOTIONALE

1.1 Campania promofionalä "Alege produsele cu Multã Carne" (denumitá în continuare
"Campania") este organizatá de S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bd.
Bucurestii Noi, nr. 140, sect.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40112369011994 si avand
cod unic de inregistrare 6561703, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul de Evidenta a
Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul3324, denumitã în continuare"Organizator".
I.2

Campania se deruleazä prin intermediul agenliei FLYING ELEPHANT S.R.L., societate
comercialä cu sediul în România, Bucureçti, Sector 3, str. Alexandru Magatti ffi.4, înregistratä la
Registrul Comerfului cu numäruL14017737124.05.2017 si avand C.U.I. R037644108 (denumitä în
continuare "Agenfia"), in calitate de imputernicit al Organizatorului (denumita in continuare

,,Imputernicit").
1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în
continuare ,,Regulamentul Oficial"), este finalä çi obligatorie pentru parlicipan{i.
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 promoJionale este disponibil pe perioada de desfasurare pe site-ul
www.cristim.rolmultacarne si poate fi solicitat, în mod gratuit, printr-o cerere scrisa transmisa
Organizalorului la adresa din Bucuresti, bd. Bucurestii Noi, nr.140, sector I sau Imputernicitului la
adresa din Bucuresti, str. Alexandru Magatti, nr. 4, sector 3.
1.5 Organizatorul îçi rezewá dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial
prin întocmirea unui act adiJional, urmând ca astfel de modificäri sä fie aduse la cunostinta publicului
prin publicarea pe site-ul www. cristim.rolmultacarne.
SECTIUNEA 2. T EMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizatá,în conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr.9912000
privind comercializarea produselor çi serviciilor pepia!á, republicatä în Monitorul Oficial nr. 603 din
3r.08.2007.
SECTIUNEA 3.
PROMOTIONALE

A SI ARIA DE DESF'AS

A CAMPANIEI

3.1

Campania promolionalä " Alege produsele cu Multä Carne" organizatá, çi desfäçuratä in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament in toatemagazinele din tara care
comercializeazaprodusele Cristim participante in campanie si pe site-ul
www.cristim.ro/multacarne, va incepe in data de 02.07 .2018 (ora 10:00:00) si se va incheia la data
de 31.07 .2018 (ora 23 :59:59).

SECTIUNEA 4. DRE

DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisá participärii tuturor persoanelor frzice, cu domiciliul/reçedinfa în
România, cu vârsta de cel putin 18 ani împlinili pâná ladataînceperii Campaniei, care achizilioneazá
t

produsele participante în perioada campaniei, çi care respectã termenii çi condi{iile prczentului
Regularnent Oficial, (denumite în continuare,,Participan(i").
4.2 Nu au dreptul de a participa la Campanie, angajatü Organizaforului, hnputernicitului,
societatilor din Grupul CRISTIM, precum si solii/sofiile, rudele de gradul I si de gradul II ai acestora.
4.3 Participarea la aceastä Campanie implicá cunoaçterea çi acceptarea integralá, expresä çi
neechivocá a prezentului Regulament Ofìcial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1. Conditii privind inscrierea valabila in cadrul Campaniei
Pentru a parlicipa laprezenta campanie, participanlii trebuie:

(1) Sá aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de rnai sus.
(1) Participantul va cumpara in perioada Campaniei orice produs Cristim ce are pe eticheta
inscrisul galben cu rosu al procentajului de carr:.e, de minim 15 Lei din orice magazin si va
introduce datele de pe bonul fiscal pe www.cristim.rolmultacarne 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 02Iulie 2018 si
panala data de 31 Iulie 2018. Participantii se vor inscrie in Campania online, prin accesarea
website-ului www. cri stim.rolmul tacarne si compl etarea formul arului de ins cri eri cu
urmatoarele informatii obligatorii :
- Nume
- Adresa email
- Numar de telefon
- Selectarea Bifei ,, Sunt de acord cu regulamentul promotie "
- Selectarea Bifei ,, Sunt de acord cu politica Cris-Tim de prelucrare a datelor cu caracter
personal "
- Selectarea Bifei ,, Nu sunt robot "

(2) Paticipantii vor introduce pe website-ul www.cristim.rolmultacarne numarul bonului
fiscal (BF) din oricare dinmagazinele 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 15 Lei.

5.3
5.4

Numarul bonului fiscal inscris in Campanie, nu poate fi inregistrat decat o singura data.
Un participant are dreptul sa inscrie pentru tragerca 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 Organizatod îçi rezervá dreptul de averifica çi a interpretaînscrierile în Campanie; orice
neregulä ce poate fi clasificatá ca încercare de fraudare se soldeazá cu blocarea çi eliminarea
definitivä apafücipantului în cauzá, Organizatod nefiind obligat sä anunle aceastä decizie.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile çi valoarea acestora.
6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmátoarele premii:
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a) I

premiu Mare cc consta intr-o Bicicleta adult, prin tragere la sorti. Valoarea neta
comerciala totalä a prerniiului de 610 Ron (TVA inclus)
i.
Nu se ofera contravaloarea in Lei

Si

b) 5 premii medii

ce constau in 5 trotinete adulti, prin tragere la sorti. Valoarea neta
comerciala totalá a prerniilor de 330 Lei este de 1,650.00 lei (TVA inclus).
i.
Nu se ofera contravaloarea in Lei

Si

c) 30 premii

mici ce constau in 30 de Cosuri cu produse CrisTim, prin tragere la sorti.
Valoarea neta comerciala totalá a premiilor de 100 Lei este de 3,000.00 lei (TVA inclus).
ii. Nu se ofera contravaloarea in Lei

6.2

Valoarea netá comerciala totalá a tuturor premiilor este de 5.260,00 lei.

SECTIIINEA

7 PR OCF],DI]RA

DE ACORDARE A PREMIILOR CAMPANIEI

1.1

Toate premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, utilizând un program computerizat
specializat de extragere aleatorie automatä. Extragerea va avea loc pe data de 06.08.2018 la sediul
notarului Str. Avram Iancu nr.7A, Sect.2, Bucuresti, inprezentaacestuia.
7.2 Dacä în timpul Campaniei nu se înscrie/nu participä niciun participant ori se înscriu/participä
mai pulini participanfi decât numäruI premiilor, atunci premiile Campaniei rámase neatribuite vor
rámâne la dispozili a Or ganizatorului.
7.3 Odatä înscris in Campanie, numarul bonului fiscal utilizat la înscrierea în Campanie, nu va
mai putea fi reinscris çi nici nu se va putea câçtiga un alt premiu înbazá. aceluiaçi cod.
7 .3.1 Participantul poate castiga un singur premiu, indiferent daca a fost extras de mai
multe ori.
1.3.2 Organizatod nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale
premiilor acordate in aceasta Campanie.
7 .3.3 Niciunul din Premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a
acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.
7 .3.4 Premiile refuzate, neridicate sau nerevendicate de catre castigatori raman la dispozitia

Organizatodui.

7.4 PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA $I
ACORDAREA PREMIILOR
7.4.1 Pânã la validare, un participant ce a fost desemnat drept câçtigãtor al unui premiu va
fi numit "potenfial câçtigätor" çi trebuie sáparcurgäurmätorii paçi pentru a fi declarat câçtigátor final:
contactare, prevalidare, validarea si acordarea premiilor.
_ CONTACTAREA
7.4.2 Potenlialul câçtigätor care s-a inscris pentru tragercala sorti conform Regulamentului Oficial
va fi contactat de cätre Imputernicit, în termen de 5 (cinci) zile lucrätoare de la data extragerilor
(06.08.2018), pe numárul de telefon cu care s-a înscris în Campanie, în vederea prevalidärii, validärii
si acordarii premiului. Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numäruI de INFOLINE, la intervale
orare de timp diferite (09:00 - 18:00), în perioada menfionatá. În cazul în care potenfialul câçtigätor
nu poate fi contactat, nu poate confirma înscrierea efectuatá sau confìrma faptul cä nu mai define
bonul fiscal în original ce conline codul extras câçtigätor, ori nu este de acord sä comunice datele cu
caracter personal necesare, acesta va fi invali dat, iar premiul se va acorda primei rezeÍvq urmânduse aceeaçi procedurä pânä la epuizarea tuturor rezervelor.
Se vor extrage cate 5 rezerve pentru fiecare premiu din Campanie.
L4,3 La contactarea potentialilor castigatori, acestora li se va solicita confìrmarea definerii
bonului fiscal în original ce con{ine codul extras castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea çi
introducereaînbaza de date a Organizatorului a datelor personale, în vederea atribuirii prcmiilor si i

PASUL

1

3

solicita sa confime daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incornpatibilitate prevazutc
la Sectiunea 4. La finalul acestuj apel telefonic, clacã sunt de acord, potenlialii câçtigátori vor
comunica unnätoarele date personale: nurne, prenurne, telefonul, adresa de e-mail localitatea de
domiciliu, judetul çi vor indica adresa de livrare a Prerniului.
7.4.4 Având în vedere obligalia Organizalorului, confonn O.G. nr.9912000 (cu rnodifrcárile
completárile
ulterioare), de a face publice anumite informatii referitoare la câçtigätori, numele si
çi
prenumele câçtigätorilor, localitatea de domiciliu si judetul, precum çi premiile câçtigate de aceçtia
vor fi ñcute publice în temeiul obligafiei legale men{ionate.
se va

PASUL 2 - PREVALIDAREA
Prin contactarea telefonicá conform celor mentionate rnai sus, în scopul prevalidárii, potenlialului
câçtigätor îi sunt solicitate o fotografie sau o copie scanatá cât mai lizlbilá a bonului fiscal ce conline
codul extras câqtigätor. Fotografia sau copia scanata a bonului fiscal va fi trimisa Imputernicitului
Organizatorului, la adresa de e-mail sau numäruI de fax menfionate în timpul procesului de contactare
telefonica a participantului, în termen de2 zlle lucrátoare de la momentul convorbirii telefonice.
PASUL 3 _ VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
7.4.5 În cazul în care paçii de prevalidare au decurs corespunzátor çi potenfialul câçtigátor
face dovada delinerii bonului fiscal ce conline codul extras câçtigátor, Organizatorul prin Împuternicit
va expedia premiul în termen de maxim 10 de zile lucrátoare de la data afisarii castigatorilor pe site
conform art7.5.8.
7.4.6 Validarea va avea loc în momentul livrärii premiului prin intermediul curierului în
calitate de Imputemicit al Flying Elephant, la adresa de livrare indicatá de potenlialul câçtigätor în
momentul contactarii telefonice.

7.4.1 Curierul va confrunta datele menfionate de Organizator, prin Imputernicit, în
Procesul verbal de validare çi atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al
potenfialului câçtigátor (nume, prenume, adresa de domiciliu) qi numarul bonului extras câçtigátor.
Dacä aceste date corespund, bonul fiscal ce confine codul desemnat câçtigátor va fi preluat de
curierul care,larândul säu, va preda premiul câçtigätorului, iar cei doi vor semna Procesul verbal
de validare çi atribuire a premiului.

1.4.7 Termenele de revendicare, contactare telefonica, prevalidare si validare, vor fi
aplicate çi eventualelor rezerve, în situalia în care potenlialul câçtigátor nu îndeplineçte condiliile
prezentului Regulament.

7.5

ALTE DISPOZITII

.5.1

Pentru acuratelea informaliilor çi ulterioare verificári, toate convorbirile telefonice çi
formularele electronice ce se vor derula între Organizator prin Împuternicit çi participanfi, potenlialii
câçtigátori sau câçtigätorii (în orice stadiu) vor fi înregistrate çi arhivate.
7,5.2 In situalia în care unul sau mai mulli participanfi, potenliali câçtigätori sau câçtigátori
(în orice stadiu) îçi vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice,
Organizaforul prin împutemicit va pune la dispozifia acestora un numär de fax sau o adresä de e-mail,
prin intermediul cárora pot comunica în formä scrisä. La rândul lor, aceçtia au obligalia de a pune la
dispozifia Organizatorului un numár de fax sau o adresä de e-mail unde pot primi coresponden[a,iar
îl ca:¿ uontrar prclriul va fi ilvalitlat.
7.5.3 Organizatorul nu poate fi ñcut ráspunzätor pentru documentele trimise de câçtigätor
care nu ajung laOrganizator în termenele menlionate în prezentul Regulament çi nici pentru premiile
care nu ajung la câçtigätor din motive independente de voinla Organizatorului ca de exemplu, dar
ftrá a se limita la comunicarea eronatá de cátre câçtigätor a unui cont bancar grcsit sau datele
incorecte ale Oficiul Postal.
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.5.4
înceteazâ.

Dupã înmânarea prerniilor, orice obligalie a Organizatorului fà1ä de câqtigätori

.5.5

În situaliile în care:
a) un poten{ial câçtigátor furnizeazá,larevendicare, informalii incornplete sau eronate;
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b) un potenlial câçtigátor nu revendicá prerniul în termenul acordat; sau
c) un potenlial câçtigátor nu prezintá. documentajia solicitatá de cátre Organizator în
termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d) un potenlial câçtigátor nu îndeplineçte orice altá condilie impusá de prezentul
Regulament Oficial;
Premiul sau câçtigul acestuia va fi invalidat.
7.5.6 În caz de invalidare, Organizatorul îçi rezewá dreptul de a oferi premiul urmátorului
participant care indeplineste toate criteriile, în ordinea în care s-a ñcut alocarea în lista de rezerve.
In cazul în care nici rezeruele nu îndeplinesc condiliile prezentului Regulament Oficial, premiul va
rämâne la dispozili a Or ganizatorului.
7.5.7 În cazul refuzului unui câçtigátor de a beneficia de premiul câçtigat, aça cum este
acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de a intra in posesia premiului.
Premiul respectiv se va atribui participanlilor extraçi ca çi rezerve sau dupá caz va rámâne la
di spozilia Organizatorului.
7.5.8 Dupa validare, lista finala cu toti castigatorii va fì afisata pe site-ul
www.cristim.rolmultacarne pe data de 01.09.201 8.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA NÃSPUNUERII
8.1 Organizatorul çi societálile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu îçi
asumä nicio räspundere çi nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate
asupra bonurilor fiscale a produselor participante. Existenla vreunui litigiu referitor la dreptul de
proprietate asupra bonurilor fiscale câçtigatoare nu va influenfa acordarea premiului de cätre
Organizator Participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial qi care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevázute de prezentul
Regulament Oficial.
8.2 Prinparticiparea la Campanie, toli participanlii çi eventualii câçtigätori sunt de acord çi se
obligä sä respecte çi sá se conformeze tuturor cerinlelor çi condiliilor impuse de Organizator prin
prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora ahägând ráspunderea personalá çi exclusivä a
participanfilor çi eventualilor câçtigätori.

8.3

Organizatod çi societälile comerciale implicate înorganizareaprezentei Campanii nu au nici
o obligalie de a întrefine corespondenfa cu autorii unor revendicári ce apaf ulterior acordárii efective
a premiilor sau dupá termenul de revendicare a premillor prevázut în prezentul Regulament Oficial.
Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitatá în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4

Organizatorul Campaniei çi societáfile comerciale implicate în organizarea prezentei
Campanii nu îçi asumä räspunderea, incluzãnd dar frrã a se limita la, pentru:
a) Numerele bonurilor înscrise în afaraEtapei de Înscriere a numerelor de pe bonurile fiscale.
b) Mesajele/formularele ce conlin datele incomplete sau incorecte înscrise prin WEBSITE;
o) Eventualele situalii ce pot deriva din lncercárile de înscriere în prezenta Campanie cu
bonuri din alte campanii anterioare çi/sau în desfäçurare, sau care nu fac dovada achizitionarii unui
produs Cristim ce are pe eticheta inscrisul galben cu rosu al procentajului de carne, de minim 15
Lei.
d) Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecliuni telurice independent
de voinf a Or ganizatodui ;
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e) Derulalea activitäliilor de mentenan!ã ce nu pot fi amânate, desfãçulate de cátre operatorii
serviciilor de internet cât çi a serverelor ce gâzduiesc WEBSITE-uI, cât çi alte servicii de care

funcfionalitatea WEBSITE-ului este dependentá, dacá prin aceasta, WEBSITE-uI Carnpaniei nu
poate fi accesat în vederea efectuárii înscrierilor în Carnpanie,
Ð Expedierea bonurilor fiscale originale ale Produselor Promofionale, în mod
necorespunzátor sau la altá adresá decât cea comunicatá de Lnputernicitul Organizatorului çi nici
pentru faptul cä bonul fiscal expediat se poate pierde pe traseu din vina terlilor (servicii de poEtä sau
curierat);
g) Situaliile în care numárul de telefon pentru inscriere in campanie nu poate fi identificat
(numär incorect, numáruI nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se aflá în aria de acoperire,
etc) sau dacá adresa de e-mail completatá în formularul electronic online la înscriere nu se pot livra
mesaje (adresa de e-mail nu este corectá, etc) çi ca atare Organizatorul nu va putea contacta
participantul la Campanie;
h) Situaliile în care numáruI de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul
precizat, conform condiliilor din prezentul Regulament Ofìcial, din orice motive independente de
voinla Or ganizatorului ;
i) Situajiile în care mai multe persoane revendicá acelaçi numar de bon care astatlabaza
alocárii unui premiu. În aceste cazuriva fi validat câçtigätor acel participant care face dovada
cumulativá cá:
I) deline bonul fiscal în original conlinând numarul care a stat la baza alocárä
premiului çi
II) este titularul datelor personale (nume, prenume, data nasterii, adresá email)
completate în formularul de înscriere
j) Eventualele dispute legate de drepturile de utilizare asupra numerelor de telefon folosite la
înscriere;
k) Pierderile,întàrzienle sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de
providerul de Intemet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreçte sá se
înscrie în Campanie sau cele cauzale de relelele de telefonie mobilä;
1) Întreruperile/disfuncfionalitäfile neanunlate ale providerului de internet sau blocarea
accesului intern datoritá aglomerärii relelelor pe perioadele de trafic intens
8.5 Ordinea recepfionärii înscrierilor este reprezentatá de data calendaristicä çi ora (minute,
secunde) serverului care receplioneazá, aceste mesaje, indiferent de data çi ora trimiterii
mes aj el orlîns crierilor.
8.6 Imputemicitul - are dreptul de a invalida formularele de participare care conlin informalii
false ori vädit eronate (de exemplu, dar fiará, a se limita la numarul de bon greçit) qi care nu îndeplinesc
condiliile de validare.
8.7 Imputernicitul îçi rezerstá dreptul de a verifica çi monitonza modul în care se desfäçoarä
înscrierile în Campanie.
8.8 Organizatod îçi rezewá dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care,
prin comportamentul fraudulos sau tentativa de frauda, afecteazá,bunul mers al Campaniei.
8.9 Prin participarea la Campanie, participantul declará pe propria ráspundere cä a luat la
cunoçtin!á urmátoarele :
a) Parlicipantul este singurul rãspunzátor pentru orice declarafie neconformá cu realitatea;
b) datele personale ale participantului vor fi prelucrate în condiliile çi în scopul declarat prin
acest Regulament Oficial.
8.10 Organizatod çi societälile comerciale implicate în Campanie:
a) nu sunt räspunzätori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de cätre câçtigätori unor
ter,ti în legáturä cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obligä sá calculeze, sä refinä, sä declare çi sä vireze cätre bugetul de stat,
impozitul clatorat pentnr premiile acorclate câçtigãtorilor în conformitate cu preve<lerile Cocluhri
Fiscal, Titlul IV - "Impozitul pe Venit", Cap.VIIL "Venituri din premii çi din jocuri de noroc".
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SECTIUNEA IO. AS
R PBRSONAL

10.1
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LEGALE CU PRIVIRE I,A PROT

Prezenta secfiune expune modul

IA DATELOR CU

în care Organizatod si Imputernicitul Organizatorului

prelucreaza datele personale ale participanlilor la campania "Multa carne".
10.2 Urmätoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promolionale:
a) pentru participanfi: nume, prenume, adresá e-mail, numäruI de telefon mobil çi acordurile
în ceea ce priveçte Regulamentul Oficial. Aceste date sunt prelucrate în vederea inscrierii in

campanie prin completarea formularului disponibil pe site-ul https://cristim.rolmultacanìe,
Temeiul juridic al prelucrárii acestor date este încheierea, precum çi mai apoi executarea unui
contract;
b) pentru caçtigãtori: nume çi prenume, adresá completa de livrare a premiului, e-mail,
numäruI de telefon mobil, semnatura, premiul oblinut, çi fotograhe sau alte materiale
informative legate de promofie çi de acordarea premiului. Temeiul juridic al prelucrárii
acestor date executarea contractului si interesul legitim al Organizatorului.
c) La participarea prin intermediul site-ului se prelucreazá, o serie de date adifionale prin
intermediul cookie-urilor, chestiune separatá de desfãçurarea campaniei publicitare çi supusä
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Datele sunt fumizate în mod direct de participanfi. Refuzul furnizärii acestor date determinä
imposibilitatea înscrierii la campania promo{ionalä.
10.4 Organizatorul Campaniei, descris individual la articolul 1.1 este, potrivit Regulamentului nr.
679 din27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor ftzice în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu
caracter personal çi privind libera circulalie a acestor date, Operator de date cu caracter personal,
stabilind scopurile prelucrarii acestor date si elaborand instructiunlle inbaza carora Imputernicitul va
prelucra datele personale in numele sau.
10.5. Societatea implicata în orgartizarca Campaniei descrisa individual la articolul 1.2, este, potrivit
Regulamentului nr. 679 dln 27 apnlie 2016 privind proteclia persoanelor ftzice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Împuternicitul

Operatorului, prelucrand datele personale colectate în cadrul acestei campanii strict în
scopurileprevazute la articolul 10.2, în numele Operatorului, CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L si
conform instructiunilor scrise ale acestuia.
10.6. Prin participarea la campania ,,Alege produsel cu Multa Carne" si prin furnizarea
datelor personale ale acestora, pafücipantii 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. PrelucraÍea 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 autonzati, imputernicitilor carora aceste le sunt necesare pentru a le prelucra in numele
Organizatodui si partenerilor contractuali carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii
reatiei contractuale si a cazttnlor in care Organizatod 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 Organizatodui, perioada de prelucrare neputand depasi 5 ani de data acordarii
premiilor.
10.10. Participantilor la campania promotionala "Alege produsele cu Multa Carne", le sunt
garantate drepturile prevazute de Actul Normativ abrogat 1a25.05,2018 privind protecfia persoanelor
ftzice în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi privind libera circulaJie a acestor
date in raport cuOrganizatorul:
a) Dreptul de acces: putefi cere informalii despre datele personale pe care le delinem rlespre
dvs., inclusiv informalii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în
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posesia sau controlul nostru, scopul în carc surrt prelucrate, sursa, în cazul în calc nu le-am
obJinut direct, categorii de destinatari, dacá este cazul. Puteli obline de la noi o copie glatuitá
a datelor personale pe care le dejinern despre dumneavoastrá;

b) Dleptul la rectificare: Puteli obline rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin
cerere adresatá la datele de contact ale Organizatorului, menfionatela arlicolul 10.1 1 ;
c) Dreptul de a 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,
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 bazeaza pe contract si se
efecÍueaza prin mijloace autornatizate, 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
decizit automate, inclusiv al elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau va
afecteaza in mod semnihcativ in mod similar.
h) Dreptul la limitarea prelucrarii : Aveti dreptul sa solicitati limitarea prelucrarii datelor
personale referitoare la dvs.
i) Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care considerali cä a avut loc a încál care a
reglementárilor aplicabile protectiei datelor personale, puteli depune o plângere la Autoritatea
Nafionalä pentru Supravegherea Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal, ( mai multe
informatii despre autoritatea de supraveghere pot fi gasite pe website-ul www.
dataprotection.ro).
10.11. Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si
data,pe adresa Operatorului: Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr.140, sector 1.
10.12. Operatorul, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zlle de la primirea solicitarii, se obliga sa
transmita solicitantului un raspuns cu privire la exercitarea dreptului sau legal.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

l2.l Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apari{iei unui eveniment ce constituie fo4á
majorá*, inclusiv în cazul imposibilitáJii Organizatorului, din motive independente de voinJa sa, de
a o continua.

*Forfä Majorá, convenitä ca fiind evenimentul imprevizibil çi de neînläturat, petrecut dupá intrarea
în vigoare a prezentului Regulament Oficial çi care împiedicá partea sau párfile sá-çi îndeplineascá
obligatiile contractuale, exonereazá de räspundere partea care o invocä, pe durata de existenJá a
cazului de Forfä Majorã, confirmat de Camera de Comerf çi Industrie a României.
12.2 Dacá o situalie de forfä majorá, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voinla sa, împiedicá sau întàrzie total sau pa|çial executarea Regulamentului Oficial
çi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de ráspunderea privind îndeplinirea
óbhgaliilor sale pentru perioadaìn care aceastá îndeplinire va fi împiedicatä sau întârziatá, cãnform
art. 1634 Codul Civil. În cazul în care invocä forfä majorá, Organizatorul este obligat sä comunice
existenla acestuia participanlilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrätoare de la aparilia
cazului de forfä majorá.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forfä majorä înseamnä orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau preväzut de cätre Organizator, a cárui aparifie îl pune pe acesta din
urmä în imposibilitatea de a-çi îndeplini obligaliile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
13.2 Dacä o situalie de for!á majorä împiedicá sau întârzie total sau parlial executarea
Regulamentului Oficial çi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de ráspunderea
privind îndeplinirea obligaliilor sale pentru perioada în care aceastá îndeplinire va fi împiedicatá sau
întãrziatá, conform Art. 1634 Cod Civil. Dacá,va invoca for,tá majorá., Organizatorul este obligat sá
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conlunice parlicipanlilor la Campanie existenla acesteia în termen de 5 zlle lucrátoare de la aparilia
cazului de forfá rnajorá.
13.3 In întelesul prezentului Regularnent Oficial constituie cazuri de fortá rnajorä unnátoarele
evenimente:
a) pierderea bazelor de date care confin numerele bonurilor din cazuri independente de vointa
Organizatorului;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor çi alocare a prerniilor din cazuri
independente de vointa Or ganizatorului ;
c) orice reglementare care poate apárea ulterior intrárii în vigoare a Regulamentului Oficial çi
care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
13.4 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativá, fiind utiljzatá numai în scop
exemplificativ.

SECTIUNEA 14. LITIGII

l4.l

Eventualele litigii apárute între Organizator çi Participanlii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilá sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilá, litigiile vor fi solulionate de
instanf ele judecätoreçti competentede la sediul Organizatorului.
14.2 Eventualele reclamalii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmátoarea adresä:
S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L., Bucuresti, Bulevardul Bucurestii Noi, nr. 140, sector 1 - in
atentia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (douá) sáptámâni de la data publicárii
listei câçtigátorilor. Dupá aceastá datá, Organizatorul nu va mai lua în consideralie nicio contestafie.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1 Prin participarea la aceastä Campanie, participantii sunt de acord sä respecte çi sã se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor çi condifiilor prezentului Regulament Oficial
Procesat si autentificat de Socíetøte Profesíonølã Notaríalã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramãne în arhiva biroúlui notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate
pärfilor.
SC. FLYING ELEPHANT SRL

prin administrator
NICA ADRIAN - LUCIAN
S.S
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