
^t prczenlului inscris

RECULAMENTUL CAMPANIET PROMO'I-IONALE
"SKOL Ncpastcurizat - Gusta Berca Proaspata!"

CAPITOLUL I - Organizatorul promo{ici

1.1 Campania promotionala "SKOL Nepasteurizat - Gusta Berea Proaspatal", denumita in
continuare Campania, este organizatade OMNIPERFORM S.R.L., persoaná juridicä româná,
având sediul social în Bucuresti, Bld. Timiçoara, nr. 58L, elaj 6, ap. 605, sector 6, înregistratá
la Oficiul Registrului Comeftului de pe lângä Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40110423104.08.2016, Cod Unic de Înregistrare RO36391228, având cont IBAN
RO688REL0002001451080100, reprezentatä legal prin administrator, ENACHE ADRIAN
denumitä în continua re"Organizator",Carnpania promotionala "SKOL Nepasteurizat - Gusta
Berea Proaspata!!" se deruleaza in numele si pentru beneficiarul Societatea UNITED
ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL, persoana juridica romana, avand sediul
social cu sediul in Bd. Unirii nr.27, sector 4, Bucuresti, punct de lucru: Bd. Biruintei nr.89,
comuna Pantelimon, judetul llfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J4011190611994, CIF RO5857302, avand contul bancar RON:
RO93R28R0000060003803447, deschis la Raiffeisen Bank SA - Ag. Decebal, inregistrata
la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inbaza
notificarii nr.31406, reprezentata legal de GREEN OWL MANAGEMENT SERVICES SRL,
reprezentata legal de Shachar Shaine, in calitate de Administrator.

7.2 Campania se va desñçura în perioada 23 februarie 2018, ora 00.00.00 - 30 aprilie 2018,
ora23.59.59.

MUPLITAT

1.3

L.4
1.5

Concursul se va desfasura pe website-ul https://bereproaspata.roleusta in conformitate cu
prezentul regulament, numai pe teritoriul Romaniei, denumit in continuare Regulamentul,
do cument obli gatoriu pentru toti participantii.
Modalitatea de validare a castigatorilor se va face conform prezentului regulament.
Participantii la campanie pot castiga premiile in urma inscrierii in concurs, prin tragere la sorti
daca indeplinesc conditiile descrise in prezentul regulament.
In acest sens participantii afla de concurs prin intermediul mediului on-line.
Parlicipantii se vor putea inscrie prin accesarea paginii SKOL Nepasteurizat
https://bereproaspata.rolgusta, si prin completarea cu succes a formularului aferent inscrierii
in cadrul tombolei. Formularul de inscriere la concurs va fi disponibil doar utilizatorilor care
participá la Chestionarul Berii Proaspete aflat pe https://bereproaspata.roleusta.

L6 Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani
sau inlocuirea acestora cu alte bunuri.

1..7 Participantii la concurs se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.
Organizatorul isi rezeÍva dreptul sa descalifice din tombola fara vreo notificare prealabila
orice participant care nu respecta regulile prezentului regulament sau care incearca in orice
fel sa fraudeze sistemul de inscriere, de validare sau de extragere a premiilor.

1.8 Daca pe timpul desfasurarii tombolei, organizatorul sc confrunta cu situatii ncprcvazute legate
de sistemul de inscriere in tombola, de tragerca la sorti precum si a altor situatii neprevazute,
acesta isi rezerva dreptul de a anula extragerea, si/sau de a prelungi perioada de desfasurare a
acestuia si/sau sa modifice modalitatea de acordare a acestora,fara o notif,tcare prealabila a
acestor modificari.
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L.9 Acest regulamcnt va fi facut public conlònr lcgislatiei clin Romania si va fi fàcut public pe

;,,^J"ïiJ:il::il.ï,,1,1,å,,ïì,i:l'lil"'ïräiiri'i::i1';-f i
survenite sa intre in vigoare numai dupa ce ele
rnai sus.

1.1O Par:ticiparea la tolnbola echivaleaza cu cun
neechivoca a prezentului Regulamer-rt.

1.11 Prin participarea la concurs, participantilor
suplimentare.

CAPITOLUL II - Durata campaniei

2.1 Carnpania cu premii '.SKOL Nepasteurizat - Gustã Berea Proaspãtã" se desfasoara in
perioada perioada 23 februarie 2018, ora 00.00.00 - 30 aprilie 2018, ora 23.59.59.

2.2 Organizatorul poate dispune oricand pe durata desfasurarii tombolei, modificarea duratei de
desfasurare a concursului, rnodificarea regularnentului, suspendarea, intreruperea sau
anularea tornbolei doar prin sirnpla notif,rcare pe pagina de internet
https://bereproaspata.rolgusta neputand fì obligat la plata niciunei sume de bani cu titlu de
despagubire.

CAPITOLUL III - Dreptul de participare

3.1 La aceasta Promotie poate participa orice persoana ftzica, cu varsta de n-rinirnum lS
(optsprezece) ani impliniti, pana la data inceperii campaniei "SKOL Nepasteurizat - Gusta
Berea Proaspata!" cu domiciliul stabil/resedinta in Rornania, care in perioada 23 februarie
2018, ora 00.00.00 - 30 aprilie 2018, ora 23.59.59, vor accesa adresa de internet
https://bereproaspata.rolgusta unde vor rczolva chestionarul oferit, la finalul caruia vor
completa si transmite cu succes formularul de inscriere al concursului "SKOL Nepasteurizat
- Gusta Berea Proaspata!".

3.2 Persoanele enumerate la art.3.1 . de mai sus vor fì denumite in cele ce rrrmeaza,,Pafticipanti".
3.3 Nu au dreptul sa participe la campanie angajatü Organizatorului, ai societatii UNITED

ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. si ai sociatatii Carlsrom Beverages Co.,
precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor rnentionati anterior. De
asemenea nu pot participa la concurs in conditiile mai sus amintite, societatile/ persoanele
colaboratoare care pot avea acces la organizarea extragerii prin orice rnijloace.

CAPITOLUL IV - Mecanismul Promotiei

4.7_

4.2

4.3

Pentru a participa la aceastä campanie consumatorii trebuie:
o Sá fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile Cap. III de mai sus;
o Sä acceseze adresa de internet https://bereproaspata.ro/zusta pentru înscrierea în

tombolá.
o Sá raspunda corect la toate intrebarile din chestionarul existent pe website-ul

https : //bereproaspata.rolzusta
o Sa completeze formularul de inscriere in concurs aflat pe pagina de internet la adresa

https : //bereproaspata.rol zusta
În urma accesärii paginii de internet htÞs://bereproaspata.rolzusta, participantii vor rezolva
un chestionar si vor completa formularul de inscriere, cateva contine campuri cu urmatoarele
date: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon, oras de resedinta.
Pentru inscrierea in concurs, completarea formularului de inscriere, acordul privind
termenii si conditiile regulamentului, cat si acordul prelucrarii datelor cu caracter
personal sunt obligatorii.
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4.4 O pcrsoanã sc poatc înscric în concursul pcntru prcmiilc zihlicc de o singura data pe zi,
însã la cxtragerea finalã afercnta invitatiilor pcntru un tur la fabrica dc bcre se vor lua
în considerare doar înscricrilc unicc cfcctuatc pc toata pcrioada tombolei.

4,5 Prenriile ton'rbolei se vor aoorda in unra unei extragcri desfãçurate de cátre organizator în
confonnitate cu prezentul regulament. Pentru ficcare premiu acorclat prin prezentul
regularnent se va extrage un castigatori si trei rezverve.

4.6 Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul https://bereproaspata.ro/susta si pe pagina de Facebook
https ://www. facebook. com/Skol RO/ .

4.7 Castigatorii vor fi contactati prin telefon de catre reprezentantul organizatorului in termen de
24 de ore de la extragere. In cazul in care nu raspund la telefon in termen de 2 (doua) z1\e
lucratoare, acestia vor fi descalificati, iar premiul se va acorda rezervelor in ordinea extragerii.

CAPITOLUL V - Premiile acordate in cadrul Promotiei

S.1 In cadrul acestei Promotii se vor acorda 272 premä timp de 67 de zile, acestea constând în
3 prcmii/zi (un premiu:1 bax ce contine 12 doze 0.51 de SKOL Nepasteurizat ) çi 11
invitatii de doua persoane pentur un tur la fabrica de bere SKOL, astfel:

. 11 invitatii de doua persoane la fabrica de bere SKOL
o 3 baxuri (1 bax : 12 doze de 0.51 de SKOL Nepasteurizat) pe zi timp de 67 zile - cu o

valoare totalá 4918.47 RON (TVA inclus)

Organizalorul va suporta contravaloarea impozitului de 160/o aplicat la valoarea premiului.

5.2 Numãrul total al premiilor este de 212 premä, iar valoarea totalã estimata a premiilor
oferite este de 13,718.74 RON (TVA inclus).

S.3 Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor.
Castigatorii din cadrul campaniei sunt singurii benef,rciari ai premiilor atribuite si nu pot ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

5.4 Prerniile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/sau servicii si nici nu se poate acorda
contravaloarea lor in bani.

CAPITOLUL VI - Clauze pentru invitatiilor de doua persoane la fabrica de bere

6.t In termen de 5 zlle lucratoare de la extragerea la sorli si validarea castigatorului, fiecare
castigator va trebui sa comunice Organizatorului nunele insotitorului.

6.2 Insotitorul nu are caracter de castigator si nu poate beneficia de premiu in absenta
castigatorului. lnsotitorul ales de catre castigator trebuie sa aiba varsta legala de 18 ani
impliniti inainte de perioada desfasurarii concursului.

6.3 Fiecarui câçtigätor i se vor asigura transportul qi cazarea pentru vizita la fabrica de bere, prin
decontarea cheltuielilor de transport, intr-o suma maxima de 800 RON, suma ce va acoperi
costurile de transport si cazare atat pentru castigator, cat si pentru insotitorul acestuia. Fiecare
castigator trebuie sa faca dovada cheltuielilor pentru a i se deconta cheltuielile de transport.
Depasirea acestei sume va fi suportata de castigator si insotitor, organizatorul neasumandu-si
depasirea sumei mentionate. Toate detaliile cu privire la transport çi cazare vor fi stabilite
pentru f,recare câçtigätor în termen de 5 zlle lucrätoare de la validarea acestuia.

CAPITOLUL VII - Extragerea castigatorilor

2.1, Alegerea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti electronica. Reprezentantii
organizatonrlui, vor efecftia extragerea castigaforilor in urma procedurilor efectuate pe
platforma sus amintita in urma catora se intocmeste un proces verbal care va contine numele
si datele de contact ale castigatorilor.

È
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7.2 Vor fì consjdcratc castigatoarc pcrsoanclc alc caror uLurlc vor fì gcncratc in l¡ocj alcatorìu clc
progralx, inccpan<l cu nur¡ele pcrsoanei af'lat pc pnmul loc si corespunzator nullarului clc
prcmii acordatc.

7.3 Extragerilc sáptárnânale pentru prcmiile în bere se vor desfãçuta astf.el:

7.3.1 Prirra extragere se va realiza în data de 28 fèbluarie20l8 pentr-u perioada de
23 fcbrLrarie 2018-27 februaric 2018. Astlèl sc vor extrage un total de 15 castrgatori çi
rezerve, cate 3 castigatori si 9 rezerve pentru ltecare zi din pelioada mai sus rnention
Prerniul acordat fiecarui castigator este un bax (12 doz.e 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.2 A doua extragere se varealiza în data de 07 martie 2018 pentlu perioacla 28 februarie
2018-06 maftie 2018. Astfel se vor extrage un total de 21 castigatori si 63 rezerve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.3 A treia extragere se vatealiza în data de 14 rnartie 2018 pentru perioada 07 martie
2018-13 martie 2018. Astfel se va extrage un total de 27 castigatori si 63 rezeÍve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru hecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.4 Apatra extragere se varealizaîn data de27 martie 2018 pentru perioada 14 martie 2018-
20 martie 2018. Astfel se va extrage un total de 27 castigatori si 63 rezerve, cate 3 castigatori
si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat fiecarui
castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.5. A cincea extragere se va realiza în data de 28 martie 2018 pentru perioada 27 maftie
2018-27 martie 2018. Astfel se va extrage un total de 27 castigatori si 63 Íezerve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.6. A sasea extragere se va realiza în data de 04 aprilie 2018 pentru perioada 28 martie
2018-03 aprilie 2018. Astfel se va extrage un total de 27 castigatori si 63 rezerve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.7. A saptea extragere se va realiza în data de 1 1 aprilie 2018 pentru perioada 04 aprilie
2018-10 aprilie 2018. Astfel se va extrage un total de 27 castigatori si 63 rezerve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (I2 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.8. A opta extragere se va realiza în data de 18 aprilie 2018 pentru perioada 11 aprilie
2018-17 aprilie 2018. Astfel se va extrage un total de 21 castigatori si 63 rezeÍye) cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.9. A noua extragere se va realiza în data de 25 aprilie 2018 pentru perioadal8 aprilie
2018-24 aprilie 2018. Astfel se va extrage un total de 2l castigatori si ó3 rezeÍve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.10. A zecea extragere se va realiza în data de 03 mai 2018 pentru perioada 25 aprllie
2018-30 aprilie 2018. Astfel se va extrage un total de 21 castigatori si 63 rezerve, cate 3
castigatori si 9 rezerve pentru fiecare zi din perioada mai sus mentionata. Premiul acordat
fiecarui castigator este un bax (12 doze 0.51) de SKOL Nepasteurizat.
7.3.11Extragerea pentru premiul cel mare: 11 invitatii de doua persoane pentru un tur la
fabrica de bere SKOL se va realiza în data de 03 mai 2018. La extragere vor participa doar
înscrierile unice din perioada23 februaie 2078-30 aprilie 2078. In urma extragerii, se vor
alege 11 câçtigãtori çi 33 rezerve, cate un castigator si 3 ÍezeÍve pentru fiecare saptamana de
concurs.

7.4 În urma extragerilor, Organizatorul va contacta câçtigátorii folosind datele de contact
mentionate de aceçtia în fonnularul de înscriere.

J
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7.5 In cazul irr carc castigatorul nu poate fi contactat din cr-rlpa lui (dc cx. nu a mentionat o adrcsa
de c-rnail valida, nu raspunde la ernailul primit, rlu poate fì contacta telefonic, refuza sa
furni'zeze datelc neoesare in vcderea valiclarii plcr-niului, ctc) in dccursul a 2 (doua) zilc
lucratoare, acesta va pierde prerniul (iar prerniul va h oferit urmatoarei rezerye din lista)

7.6 În cazul in care castigatorul nu colaboreaz,a cuOrganiz,alorul în veclerea prirnirii si acceptarii
pr:erniului sau in cazul imposibilitatii validarii prerniului oonfonn prezentului Regulanrent,
castigatolul va fi invalidat urmand a se apcla la o rczcrva desemnata prin tragerea la sorti.
Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii cle validare ca si castigatorii, asa culn
reiese din prezentul Regularner-rt.

7.7 lt't cazul in care castigatorulrefuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului
(nurne, prenume, nr. de telefon, adresa e-mail, etc.) - castigatorul va pierde premiul. In cazul
in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea prirnirii si acceptarii
premiului, sau in cazul irnposibilitatii validarii sale confom prezentului regularnent,
or ganizatorul poate sa-l descal ifi ce.

CAPITOLUL VIII - Validarea castigatorilor
8.1 Dupa efectuarea extragerii, fiecare potential castigator va fi contactat de un reprezentant al

Organizatorului, in termen de 2 (doua) zile lucratoare pe numaml de telefon folosit pentru
inregistrarea 1a concurs in vederea revendicarii premiului castigat. Reprezentantul
Organizatorului va efectua maxim 3 apeluri in acest termen. In cazul in care potentialul
castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar
fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau
numarul respectic nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc), acestuia i se va
trimite un SMS de notificare, f,rind anuntat ca in termende24 de ore din acest moment trebuie
sa apeleze numarul de contact (identificat in SMS-ul trimis) in vederea revendicarii premiului.

8.2 În cazul in care potentialul castigator nu contacte aza Agentiaprin intermediului numarului de
contact fumizat prin intennediul SMS-ului de notificare, in termenul specificat, acesta va fi
invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa
tteaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate
respectandu-se procedura mentionata in prezentul Regulament Ofi cial.

8.3 In cadrul apelului pentru revendicarea telefonica, potentialului castigator i se va solicita
acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a
datelor ce unneaza a fi comunicate de catre acesta in vederea atribuirii premiului. La finalul
apelului telefonic, daca este de accord cu prelucrarea datelor, potentialului castigator i se vor
solicita:

a. confirmarea participarii
b. confirmarea datelor personale folosite la inscrierea in concurs
c. validarea conditiilor de particip are la prezentul concurs
d. In cazul premiilor ce reprezinta o invitatie pentru doua persoane pentru un tur la

fabrica de bere, in vederea validarii, castigatorii vor declara ca nu lucreaza in cadrul altor
companii a caror activitate aÍe ca obiect distribuirea sau producerea berii.

8.+ Avand in vedere Obligatia Organizatodui, conform legii aplicabile in Romania, de a face
publice numele castigatorilor, localitatea de domiciliu si prerniile castigate de catre acestia,
comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii obligatorii de
validare a castigatorului.

CAPITOLUL IX - Protectia datelor cu caracter personal

9.1, Organízatod se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 6771 2001, privind
protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Caatare,Organizatorul se angajeaza
sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta
concursului si sa leutilizeze confonn prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

*o:
*
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9.2 Partici¡rantii la concurs, in calitatc cle pcrsoanc r¡izatc. au, conlÌrrrn lcgii 6171 200t,
t-u'matoarelc clrcpturi: clreptul la ìnlòr-nrarc (art.l2), clleptul cic acccs la ilate (art.l3). c1r'cplLrl
clc intcrvcntic asupra datolor (art. l4) si drcptul dc opozifìc (art. I 5).

9.3 Prin sirnpla partrciparc la couours si trimiterea clatelor personale ia Olgar-rizator, participzrntii
sunt cle acord ca clatele lor sa intre in baza de datc a OrganizatorLrlui si sa fìe prclucratc i
scopurl prezentului regulament. La cererea cxpresa. iu sclis, a participantilor, Orga
nu va mai folosi datclc lor pcrsonale.
Urrnatoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului: nurne, prellume, numarul
de telefon, adrcsa e-rnail, orasul de resedinta. In cazul castigatorilol de plernii, pentru
acordarea premiilor, este nevoie ca acestia sa faca dovacla identitatii, precum si serlnarea unui
proces-verbal de predale-primire, in vederea achitarii de catre Organtzator a obligatiilor
fìscale corespunzatoare pren-riilor.
Numele si prenumele castigatorilor prerniilor vor fi facute publice dupa momentul validarìi
tuturor premiilor, conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 9912000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: alegerea castigatorilor, inmanarea premiilor,
inregistrarea castigatorilor concursului, informarea acestora prin cliverse rnijloace de
comunicare (telefon, e- mail, pagina web sau alte rnijloace de comunicare perrnise prin lege)
cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor cle catre Organizator. Orgatizatorul si
beneficiarul URBB se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terli cu exceptia
irnputernicitilor sái.
Participarea 1a concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele
si castigul, vor h facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in rnateriale publicitare
de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul va putea solicita
participantilor, dupa caz,sa seûrneze si o declaratie scrisa in acest sens, fara insa ca aceasta
sa afecteze calitatea de castigator si / sau sa conditioneze acordarea premiului.
Prin participarea laprezenla extragere cu premii, participantii dau in rnod expres si neechivoc
consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, adresa
de e-mail, oras de resedinta) sa fie procesate si incluse inbaza de date a OMNIPERFORM
S.R.L. si a United Romanian Breweries Bereprod, in vederea validarii, atribuirii prerniilor si
indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului si/sau beneficiarului prezentei campanii.
Participantii care refuza sa fimizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supusi
procesului de validare pentru acordarea premiilor in cadrul Concursului.
În intelesul Legii nr. 6771200l, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand
persoanelor vizate au urmatorul continut:

o Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator,
la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care
o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, sernnata
si datata apersoanei respective, trimisa la OMNIPERFORM S.R.L., mentionata laart.
1.1., o data pe an, in mod gratuit, compania OMNIPERFORM S.R.L., va confirma
daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

o Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de
la operator, la cerere si in mod gratuit:

o dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror
prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

o dvpa caz, transformarea in date anonime a datelor a carot prelucrare nu este
confbrma legii.

o Dreptul de opozitie: Persoanavizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca
datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transrniterea unei cereri
scrise Organizatorului la Bucuresti, Calea Grivitei nr 111, et I sector 1,

Prin inscrierea la aceasta concurs, participantii exprima acordul neechivoc cu prevederile
prezentului Regulament.

c
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CAPITOLUL X - Taxc si impozite af'crcntc

10.1 Organizatorul so obliga sa calculczc, sa retina si sa virczc impozitul datorat pcntru veniturilc
obtinute de catre castigatori in confonnitate cu Legea 22112015, privind aprobarea Cocìului
Fiscal, cu modificarilc si cornpletarile ultcrioale, orice altc obligatji dc natura fiscala si/ sau
de orice alta natura, in legatura cu acestea, fìind in sarcina exclusiva a Participantilor carora
le-au fbst inmanate Premiile.

CAPITOLUL XI - Limitarea raspunderii

11.1 Olganizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
Promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta irnaginea sau costurile acestei
prornotii.

lL.2 Organizatorul si ber-reficiarul îçi asun'rá integral costurile legate de valoarea produselor care
fac obiectul premiilor si expedierii acestora.

11.3 Cu exceptia prevederilor de rnai sus, Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata
altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv in
sarcina castigatorilor.

1l..4 In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui prerniu,
decizia Or ganizatorului este defi nitiva.

11.5 Prin participarea la campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se
obliga sa respecte si sa se confonneze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator
prin prezentul Regularnent Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si
exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

aL6 Organizatod si societatile implicate in organizareaprezentei campanii, nu au nicio obligatie
de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior
acordarii efective a premiilor sau dupa tennenul de revendicare a premiilor prevazut in
prezentul Regulament Ohcial. Responsabilitatea cu privire la acordarea premiilor este lirnitata
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Ofìcial.

11.7 Organizatorul si/sau beneficiarul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
o Inscrierile incornplete, inexacte sau incorecte, precum si inscrierile facute dupa

expirarea termenului prevazut in prezentul regulament.
o Pentru pierderea sau intarzierea mesajelor de raspuns prevazute in aprezentul

regulament determinate de factori independenti de vointa sau controlul
or ganizatorului organizatorului.

o De blocarea retelelor de internet datorate supraaglomerarii acestora pe perioadele de
trafic intens de date.

o Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon sau a
adreselor de e-mail care au fost inregistrate de participanti pe pagina de internet.

CAPITOLUL XII - Forta majora si cazul fortuit
L2.t Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice concurs extern, imprevizibil,

absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit este un concurs care nu poate fi prevazut si
nici impiedicat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-
si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Daca o situatie de forta majora sau de caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial
executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va ti exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire
va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care
Organizatorul invoca forta majora/cazul fortuit, acesta este obligat sa comunice participantilor
la Concurs, existenta acesteia./acestuia in termen de 10 zile lucratoare de la apairtia cazului de
forta maj or al caz fortuit.

*
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CAPITOI,UL XIII- Litigii
13.1 Evcntr-ralele litigii aparutc intrc Organizator qi

pe cale arliabila sau, ir-t cazul in care aceasta
instantcle judecatoresti rol-nane competente dil

CAPITOLUL XIV- Sesizari

1.4.l Parlicipanti la carnpanie pot depune orice sesizari referitoare la r-nodul de desfasurare a '.{
prezentei carnpanii in foma scrisa la adresa Organizalorului rnentionata la Art. 1 .1. sau la
adresa de e-rnail offrce@ornniperfonn.com _cu selnnalarea in titlu rnesajului "Pentru
Campania Gusta Berea Proaspata". Organizatorul va analiza sesizarile prirnate in termen de
5 zile lucratoare de 1a data inregistrarii lor si va comunica participantilor un punct de vedere
in acest sens.

CAPITOLUL XV- Regulamentul oficial

15.1 Prin inscriereala aceasta campanie, parlicipantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se
confonneze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.5.2 Regulamentul Oficial va fi disponibil in mod gratuit pe https://bereproaspata.ro/susta
Regulamentul official a fost redactat si autentificat intr-un exemplat original care ramane in
arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate din care un duplicat va ramane in arhiva biroului
notarial si doua duplicate vor fi eliberate partii

Procesat si autentificat de Socíetate Profesionalã Notaríølã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un 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 pãrfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A
prin reprezentant

DINICU ELENA-LILIANA

S.S
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