
**

ffiupffi0eT

prezentului inscris

Regu official al concursului ,, Campanie primivarl Inedit" din perioada 14 martie 2022 -
17 aprilie2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
l. Concursul ,,Campanie primdvard Inedit" (numit in cele ce urmeazd Concurs/Campanie promo{ional6), este

organizatde cbtre societatea Dr. Oetker RO S.R.L. cu sediul in Curtea de Arges, 115 300, str. Albesti nr. 50,
judetul Arges, tel.:0248 I 507 001 fax.:0248 I 507 009 inmatriculata la R.C. sub numarul J031I843/1993,
cont IBAN RON: RO 54 INGB 000 6005 1909 78 917, deschis la ING Bank si RO 19 RZBR 00000 6000
233 6102 deschis la Raiffeisen Bank, cod fiscal Pt4227295,reprezentata prin Director General Cozma loan,
denumitd in continuare Organizator. (denumita in continuare ,,Inedit" sau ,,Organizatorul").
1.2. Campania promo{ionald se va derula in conformitate cu prezentul regulament ("Regulamentul") care
este obligatoriu pentru toti participan{ii. Campania este organizatd gi se desfbgoard pe intreg teritoriul
Romdniei, exclusiv prin intermediul site-ului Inedit Food Ro, pe o pagind dedicatd, disponibild pe adresa
www.ineditfood.ro/primavara2022, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se

vor livra doar pe teritoriul Romdniei. Scopul Concursului este de a promova un stil de via!6 flexitarian,
precum qi de a recompensa participantii care dau curs cererii din mecanismul de concurs (Sectiunea 3 din
regulament), ca urmare a tragerii la sor,ti, conform acestui regulament.
1.3; Campania se va desfbgura in perioada 14.03.2022, ora 12 - 17.04.2022, ora 23:59 in cadrul site-ului
Inedit Food Ro, pe o pagind dedicatd, prin intermediul
GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA, persoand juridicd romdn6, cu sediul in Str. Grigore
Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, et. 4, modul A, sector l, Bucuregti, inregistratd la Registrul Comer,tului
sub nr. J401486311998, CIF ROl0596424,inregistratdlaAutoritateaNafionald de Supraveghere a Prelucrdrii
datelor cu Caracter Personal inbazanotificdrii nr. 18027 reprezentatd prin Dascalu Roxana-Costina, Director
General (denumitd in cele ce urmeazd Agenfia
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MEDIAPOST HIT MAIL SA, persoand juridicd rom0n6 cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. SIRIULUI,
Nr. 42-46, 014354, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J401829512000, CUI: 13351917,
denumitd in cele ceurmeazdAgen(ia 2.
1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este

obligatorie pentru participanfi.
Organizatorul igi rezervd dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum qi dreptul de a suspenda
gi/sau inceta desfigurarea Concursului, cu condilia inqtiinfdrii prealabile a participanfilor cu cel putin 24 de

ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabild. Orice
modific[riicompletdri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adilionale ce vor fi
comunicate cdtre public qi care vor intra in vigoare prin publicarea pe site-ul Inedit Food, intr-o pagind
dedicatd, precum gi prin afigare la sediul Organizatorului, cu cel pufin 24 de ore inainte ca acestea sa devina
aplicabile.
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive gi toli participan(ii inregistrafi pdnd la momentul
modificdrii vor beneficia de drepturile deja ob{inute. Organizatorul nu igi asumd rdspunderea pentru luarea
la cunogtinld a modificdrilor de cdtre participan{i, atdta timp cdt acestea sunt afigate pe site-ul Inedit Food
www. orimavara2022
1.5. Condiliile de inscriere gi mecanismul de desfrgurare a Campaniei sunt detaliate la Secfiunea 3 de mai
jos.



SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La aceastd Campanie promofionald poate participa orice persoana frzic6, cu domiciliul in Rom6nia,
la data inceperii Concursului indeplineste conditiile din articolul2.2 de mai jos.
2.2.Pentru a participa la concurs, participan{ii trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii:
' si aibd v6rsta de minimum l8 ani implini{i la data inceperii Concursului;
' sd achizilioneze cel pulin I produs din portofoliul brandului Inedit (toate produsele care fac parte
portofoliul brandului sunt participante la promofie)
. sd inscrie pe site-ul Inedit Food, in pagina dedicatd concursului, numdrul bonului fiscal
' s5 pdstreze bonul fiscal dupd inscriere, pentru validare
' sd respecte prevederile prezentului Regulament gi sd indeplineascd conditriile acestuia;

Vor fi premiate 16 bonuri inscrise, indiferent de numdrul total al inscrierilor, mecanismul de alegere a
cdqtigdtorilor fiind prin tragere la sorli.
Nu sunt eligibili a participa la Concurs angaja\ii Organizatorilor, ai Agenliilor qi Subimputernicitilor
Agentiilor (Dynamic Parcel Distribution SA), precum gi a membrilor familiilor acestora pana la gradul I
inclusiv.
2.3. Campania este destinatd tuturor consumatorilor care achizilioneazd minimum I produs din portofoliul
Inedit, care indeplinesc condifiile mentionate la art. 2.2. de mai sus gi care sunt interesa{i sd participe la
aceasta. Participarea la Campanie implicd cunoagterea gi acceptarea integrald, expresd gi neechivocd a acestui

Regulament.
2.4. Participan{ilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excep{ia
cheltuielilor necesare de participare la desfbgurarea Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in
vederea inscrierii in Campanie). Cheltuielile mai sus prevdzute nu sunt qi nici nu vor putea fi considerate a

fi ,,cheltuieli indirecte" in sensul Ordonanfei de Guvern nr.9912000 privind comercializarea produselor qi

serviciilor de piat[, astfel cum a fost republicatl, cu modificdrile ulterioare.
2.5. CAqtigdtorii desemnati in urmatragerii la sorfi sunt beneficiarii premiului atribuit;i nu pot ceda drepturile
asupra premiului cAgtigat altor persoane.

2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participd la Concurs utilizAnd o identitate falsd. Organizatorul
igi rezervd dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat

cdgtigdtor in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utiliz6nd date false sau

incearcd sd influenfeze Concursul prin modalitSli frauduloase sau nu respectd prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1. Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
' sd acceseze pe site-ul Inedit Food pagina dedicatd concursului, disponibild pe adresa

www. ineditfood.ro/pri m avara2022
. sd indeplineascd criteriile de participare din prezentul Regulament, disponibil pe site-ul Inedit Food, in
pagina dedicatd concursului, disponibild pe adresa www.ineditfood.ro/primavara2022
' sd completeze formularul de ?nscriere disponibil la adresa www.ineditfood.ro/primavara2022
Formularul de inscriere se afla in sec{iunea ,,inscrie-te" ;i contine urmatoarele c6mpuri gi bife obligatorii:

o Nume;
o Prenume;
o Localitate;
o Judeti
o Numarul de Telefon;
o NumarulBonuluifiscal;
o Data bonului fiscal;
o Bifa Declar c[ am peste 18 ani, am citit, am infeles ;i sunt de acord cu Regulamentul Oficial al

Campaniei.

f.

o,



Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei ;i am infeles informaliile privind
datelor incluse in Anexa I a Regulamentului Campaniei qi cd imi exprim consimfdmdntul

ceea ce priveqte conlinutul acesteia;i sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
catre DR. OETKER RO qi persoanele imputernicite de cdtre acesta.

*
ItR purile din formularul de inscriere sunt obligatorii

( UC ecompletarea tuturor cdmpurilor duce la imposibilitatea inscrierii in Campanie
ca inscrierea sd fie valid6, dupa completarea informa{iilor solicitate in formular, Participantul trebuie

sd apese butonul ,,Trimite".
' vor fi premiate l6 bonuri fiscale inscrise, mecanismul de alegere a cdqtigdtorilor fiind prin tragere la sor,ti.

3.2. Campania se va desfrgura in perioada 14.03.2022-17.04.2022. In termen de7 zile lucrdtoare de la
incheierea Campaniei, toate bonurile fiscale care vor indeplini condiliile de participare conform prezentului
Regulament, vor fi centralizate qi de un reprezentant al Agenfiei.
3.3. Pentru a fi validatd inscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie sd indeplineascd simultan
toate condi{iile prezentate la Secfiunea 2.2. Organizatorul Campaniei nu igi asumd responsabilitatea:
a. pentru inscrierile incomplete sau incorecte;
b. pentru intreruperile neanun{ate ale serviciului de internet gi/sau a serverului furnizorului de internet al
participantului datoritd aglomerarii refelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
c. pentru pierderea bonului fiscal;
d. pentru bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
e. pentru lipsa produselor din portofoliul Inedit din magazine;
f. pentru inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
g. pentru eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
h. pentru erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea
Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atarc, Organizatorul nu are nici un
fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea
identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
i. pentru imposibilitatea castigatorilor de aintra in posesia premiilor din motive independente de Organizatoq'
j. pentru cazufile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
Oficial;
k. pentru situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau

apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc)
si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
l. pentru intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor
pe perioadele de trafic intens;
3.4. Procedura de validare a c6qtigdtorilor qi de acordare a premiilor este descris6 la Sec{iunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI
in cadrul acestei Campanii se acordd 16 premii, 15 dintre acestea constdnd intr-un flexikit gi I voucher de

cumpdrdturi pentru echipament sportiv, valabil in loca{iile Decathlon, in valoare de 4.984lei (1000 euro).
Fiecare flexikit este format din:
' I (unu) bil[ aerobic cu o valoare de 89,06 lei (pre! frrd TVA)
' I (unu) bandd elasticd cu o valoare de 98,96 lei (pre! frrd TVA)
' I (unu) TRX cu o valoare de 158,33 lei (pre! fbrd TVA)
' 1 (unu) extensor biceps cu o valoare de 84,11 lei (pre! frrA TVA)
' I (unu) flexor brale cu o valoare de 49,48lei (pref frr[ TVA)
Valoarea total[ a unui premiu const0nd intr-un flexikit este de 479,95lei (pre! frr[ TVA). Valoarea totald a
celor 15 premii constAnd intr-un flexikit este de 7.199,25Iei (pre! frr[ TVA).
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Valoarea totald a premului const0nd intr-un voucher de cumpdrdturi pentru echipament sportiv
5.468,904lei, din care 4.984lei reprezentdnd valoarea voucher-ului ;i 484,904lei reprezentdnd
impozitului refinut de Agenlie.
Se vor oferi c6te l5 seturi identice in cadrul Campaniei, cAgtigdtorii fiind selectali printr-o
efectuatd la finalul Campaniei, realizatd conform secliunii 5 de mai jos. Acelaqi document fiscal
inscris o singurd datd in Campania Promo{ional6. Fiecare participant poate inscrie un numdr nel
bonuri fiscale, insd poate fi ales cfutigdtor o singurd datd in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR $I VALIDAREA CA$TIGATORILOR
5.1. Premiile din cadrul Campaniei se va acorda prin tragere la sorti electronica, efectuata in termen de

maxim 7 zileluqatoare de la incheierea Campaniei, dupa cum urmeaza:
Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va
selecta castigatorii si rezervele dintr-o bazade date ce contine toate inscrierile valide din cadrul Concursului.
Extragerea va fi efectuatdinprezenta unei comisii, denumita in continuare,,Comisia", din care va face parte

si un notar public, fie la sediul Agentiei 2 din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, fie la sediul
SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2., si se vor extrage:

- I castigator pentru premiul constand in Voucher de cumpirdturi pentru echipament sportiv;
- l5 castigatori pentru premiile constand in Flexikit;
- Cate 3 rezewe pentru fiecare castigator in parte.

5.2 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul prin intermediul Agentiei 2 va incepe procesul de

validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor,
precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

5.3 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon
mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 - 20:00, de 3 ori in maximum 3 zile
lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea
Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile
lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

5.4 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furnizaOrganizatorului in momentul contactarii
telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele
contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania
promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionatarelatia cu participantii la

Campanie.
5.4.1 In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, Localitate si Judet, adresa la care
doreste sa primeasca premiul;
b. Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal si o copie/poza Cl blurata (in copia CI sa

se vada doar numele si CNP-ul) in termen de 3 zile de la momentul incheierii convorbirii telefonice. Copia
CI va fi solicitata doar castigatorilor cu premii ce au o valoare egal6 sau mai mare de 600 lei.

Trimiterea documentelor necesare validarii serealizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand

link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de

receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar
Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in
termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile de la primirea link-ului, acesta va fi
invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
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verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii
si, in cazul in care documentul/ele primitle prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat

SI sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.
icipantul nu reincarca documentele solicitate in termen de 3 zile de la comunicare, acesta va fi

si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
cazulincare un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeazatoate informatiile

procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in
Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact
necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile de la data comunicdrii link-
ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va
primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul
va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal, respective copia/poza CI blurata, in
maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de

contact in termen de 3 zile de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in
ordinea desemnarii acestora.
5.4.3 Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea

nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In
cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte?n termen de 3 zile de la momentul la care a fost
contactat pentru reincdrcare, acesta va fi invalidat si se vor contactarezervele, in ordinea desemnarii acestora.

5.5 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termen de maxim 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile
prezentului Regulament.
5.6 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor
neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la
invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire
din partea Organizatorului.
5.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor
conditii de validare,Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor
prevazute de prezentul Regulament, prima tezela in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu

indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se

va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu

se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si

in cazul Participantilor desemnati initial.
5.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu

indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
5.9 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui qi prenumelui acestora pe website-ul
Inedit Food Ro intr-o sectiune specialdedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 de zile lucratoare

de la data validarii castigatorilor respectivei perioade de concurs.
5.10 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe

cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a

castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii castigatorilor pe website-ul Inedit Food Ro
intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii
5.ll Premiile vor fi predate catre castigatori pe bazaunui proces verbal, in doua exemplare, semnat si

completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre

un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
5.12 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in
procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
5.13 Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator
conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
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SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Prin comunicarea datelor personale in modalit6lile indicate in mod expres prin Regulament,
qi cdqtigdtorii igi exprimd acordul expres gi neechivoc, ca datele lor personale sd intre in baza
Organizatorului (a cdrei notificare a fost inregistratd in registrul de evidenfd a prelucrdrilor de date
personal la nr.2220), operatd de catre Agenfie, in calitate de imputernicit al Organizatorului.
caracter personal vor fi stocate: in cazul Participanfilor, pdnd la desemnarea cAgtigdtorilor
cazul cAqtigdtorilor, pentru o perioadd egald cu durata stabilitd de lege privind pdstrarea in
documentelor fi nanciar-contabi le.
6.2.Tuturor participanfilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul General
privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679):
dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la qtergerea datelor ("dreptul de a fi
uitat"), dreptul la restricfionarea prelucrdrii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune pldngere in
fafa unei autoritdti de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanfii la Campanie vor trimite
Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere intocmitd in formd scris6, datatd gi semnatS. Informatii
detaliate privind modalitatea de colectare, tipurile de date, scopurile colectarii si alte obligatii privind
prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice participante la concurs sunt incluse in Anexa
I la prezentul Regulament.

SECTIUNEA 7 . FORTA MAJORA
7.l.in infelesul acestui Regulament, forfa majord inseamnd orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevdzut de cdtre Organizator, a cbrui aparilie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-

9i indeplini obligaJiile asumate prin Regulament.
7.2. Dacd o situa{ie de fo4d majord impiedicd sau intdrzie total sau pa(ial executarea Regulamentului gi

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de rdspunderea privind indeplinirea obliga{iilor sale
pentru perioada in care aceastd indeplinire va fi impiedicatd sau intdrziatS, conform art.135l C.civ.
Organizatorul, dacd invocd forfa majord, este obligat sd comunice Participan{ilor la Campanie existenja
acesteia in termen de 5 zile lucrdtoare de la aparilia cazului de for[6 majo16.

SECTIUNEA 8. LITIGII $I FRAUDE
8.1. in cazul unor litigii ap[rute intre Organizator gi Participanfii la Campanie, acestea vor fi solulionate pe

cale amiabilS. Dacd nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabilS, pdrfile implicate in litigiu vor
inainta litigiul spre solu{ionare instan{elor judecdtoregti romdne competente de la sediul Organizatorului.
8.2. Eventualele reclamafii legate de derularea gi implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata
acesteia, a$a cum este reglementatd in prezentul Regulament pe urmdtoarea adresS: Inedit Romania SA, cu

sediul in Curtea de Arges, 115 300, str. Albesti nr. 50, judetul Arges, tel.: 0248 I 507 001 fax.:0248 I 507

009 pdnd Ia data publicdrii cdgtigdtorilor. Dupd data publicdrii cAgtig[torilor conform acestui Regulament,
Organizatorul nu va mai lua in consideralie nicio contesta{ie referitoare la participarea la Campanie, validarea
cAgtigdtorilor gi atribuirea premiului.
8.3. Organizatorul este indreptdtit sd ia toate mdsurile necesare in caz de tentativ[ de fraudd a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. TAXE $I IMPOZITE
9.1. Organizatorul se obligd sd calculeze, sd refind gi s5 vireze impozitul datorat pentru premiile acordate

cfutigdtorilor in conformitate cu legislafia in vigoare privind impozitul pe venit.
9.2. Orice alte obliga{ii de naturd fiscald sau de orice altd naturd in legdturd cu premiul sunt in sarcina
exclusivd a c6gtigdtori lor.

SECTIUNEA 10. DIVERSE



participarea la Campanie, participanfii sunt de acord sb respecte qi sd se conformeze tuturor
, termenilor gi conditriilor acestui Regulament.

poate inceta inainte de termen numai in cazul apariliei unui eveniment ce constituie forfa
usiv in cazul imposibilitdfii Organizatorului, din motive independente de voin{a sa, de a continua
dup[ anunfarea prealabi16 a publicului.
lamentul Campaniei este publicat pe site-ul Inedit Food, intr-o pagin6 dedicatd concursului,

ild pe adresa www.ineditfood.rolprimavara2022 gi va fi disponibil gratuit oricdrui solicitant pe toatd
perioada Campaniei.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intr-
un exemplar original care ram6ne in arhiva biroului notarial gi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramAne
in arhiva biroului notarial, ;i 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdr{ilor.

CRACIUN GABRIELA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S



Oficial al Campaniei -,,Campanie primdvard Inedit"

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

Dr. Oetker RO S.R.L, actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de
date, va comunica aceasta nota de informare in format prescurtat (in continuare ,,Nota de
informare"), pentru ava oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea,
inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice
alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter
personal (in continuare ,,Prelucrarea"), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de
telefon, adresa de livrare a premiului castigat) despre dumneavoastra (in continuare ,,Date cu
caracter personal"), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate
de catre:

societatea Dr. Oetker RO S.R.L. cu sediul in Curtea de Arges, 115 3oo, str. Albesti nr. 5o, judetul
Arges,tel.: oz48 lSoZ oolfax.: o24B I SoZ ooginmatriculatalaR.C.subnumarulJo3/r847lr9gg,
cont IBAN RON: RO S+ INGB ooo 6005 tgog 78 9r7, deschis la ING Bank si RO 19 RZBR ooooo
6ooo zgg 6t oz deschis la Raiffeisen Bank, cod fiscal R 4zz7zg5, reprezentata prin Director
General Cozma Ioan, denumitd in continuare Organizator,prin intermediul

GOLIN HARRIS PUBLIC REIATIONS SA, persoani juridicd romAnd, cu sediul in Str. Grigore
Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, et. 4, modul A, sector t, BucureEti, inregistrati la Registrul
Comertului sub nr. J4ol486gltgg9, CIF ROro596424, inregistratd la Autoritatea Na[ional5 de
Supraveghere a Prelucrdrii datelor cu Caracter Personal in baza notificdrii w. t9o27 reprezentatd
prin Dascalu Roxana-Costina, Director General (denumitd in cele ce urmeazd Agentia)

MEDIAPOST HIT MAIL SA, avand sediul in Municipiul Bucuresti, Str. SIRIULU, Nr. 4z-46,
074354, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J4ol8z95f zooo, CUI: r335r9t7, in
calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza "Agentia z")

Premiile qi Procesele verbale vor fi livrate prin intermediul societatii de curierat Dynamic Parcel
Distribution SA, avand sediul in Comuna Mogoqoaia, Str. BUIACULUI, Nr. 2, Corp A - Unitatea Ar
qi Az, Jude! Ilfov, Cod poEtal 77rJS, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului
JzSlqogl2oro, CUI: 9566918 (denumit in continuare Subimputernicit al Agentiilor), careia ii vor
fi puse la dispozitie premiile si informatiile necesare pentru livrare de catre Agentii.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul livrarii premiilor de catre societatea
Dynamic Parcel Distribution SA

. Acestea fiind retinute de catre societate pana finalizarea procesului de livrare a premiului.

t. Nume qi prenume

z. Adresa de livrare a premiului

3. Numar de telefon



Regulamentul curent va fi autentificat de catre societatea MEDIAPOST HIT MAIL SA, avand
in Municipiul Bucuresti, Str. SIRIULUI, Nr. 4z-46, ot4SS4, avand numar de
Registrul Comertulu i J 4o I Bz9 5 f zo oo, CUI : r335r9 17.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Email: office@oetker.ro; adresa de corespondenta: Str. Albeqti, nr. 50, Curtea de Argeq, Jud. Argeq,
RomAnia.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei pentru castigatori:

t. Nume qi prenume

z. CNP

3.CI

4. Adresa de livrare a procesului verbal

5. Numdrul de telefon

Pentru participanti: nume qi prenume, numdr de telefon.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia
aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie sau atribuirii premiului.
Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Inedit in vederea validarii inscrierii si
atribuirii premiului, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de premiul oferit de Inedit.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca
orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Inedit prelucreaza
Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

- Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea,
prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de
legislatia aplicabila (Art. 6(0(a) GDPR);

- Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii
fiscale (dupa caz) (Art. 6(tXc) GDPR);

- Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Inedit, spre exemplu, in scopuri de
marketing direct 1ert. 6(tX0 GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal
catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Inedit, in
vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai
in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora.
Inedit va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri
tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura
integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii
imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva
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de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste
sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in

-desemnarii si validarii castigatorilor;

-atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

-Incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizareasi desfasurarea Campaniei si acordarea
premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau
alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea
diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si
succesul acestora ( interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(r) 0 din GDPR);

b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art.
6 (r) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage
consimtamantul in orice moment.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca
premiile oferite.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite
Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa
respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de
legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din
sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai
puteti fi identificat in baza acestora.

Dupd incheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanlilor sunt pastrate pentru o
perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizale. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi
stocate pentru anumite perioade de timp dupa incheierea campaniei, astfel cum sunt acestea
definitive in legislatie, ca de exemplu pentru indeplinirea obligaliilor fiscal-contabile aferente
premiilor acordate.

6. Drepturile persoanei vizate

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
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a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele
caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea
Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter
afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi
Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii
suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor
dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a
completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii
suplimentare.

c) Dreptul la stergere (,,dreptul de a fi uitat"): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu
caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor
dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi
prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter
personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si
aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiect&, p€ motive legate de situatia dvs., in orice
moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa
nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu
vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu
presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este
necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui
contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei
nationale aplicabile privind protectia datelor. Inedit , in calitate de operator, ramane punctul de
contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Inedit, situat in Str. Albeqti, nr. 50, Curtea
de Argeq, Jud. Argeq, RomAnia.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica
de rB ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor
cu varsta mai mica de rB ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de
prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii
parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta
mai mica de rB ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de
prelucrare si stocare.

+



B tea datelor cu caracter personal

torul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand

participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special
de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod
accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu
caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si
castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si
libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al
Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au
fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului UE nr. 6Z9lzot6 privind protectia persoanelor frzice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Date de contact : Responsabil cu Protectia datelor: e-mail: office@oetker.ro; adresa de
corespondenta: in Str. Albeqti, nr. 50, Curtea de Argeq, Jud. Argeq, RomAnia.

Anexa t - Prelucrarea datelor personale si Anexa z - Model proces-uerbal de predare-primire
premiu fac parte integranta din prezentul regulament.

'ri.



o +!rN I

mil6 ql
i* <l
i'* HllAn.<ll.d El
is'sl
t-.



z.t. - Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu flexikit

CES-VERBAL de validare si atribuire a premiului Campaniei promotionale,,Campanie
primdvard Inedit",,4

Subsemnatul CNP
calitate de reprezentant al Organizatorului Campaniei, astazi, data de
predat domnului/doamnei
in

in
am

cu domiciliul
str bl

ap._, jud. , desemnat/a
castigator/castigatoarc alf a campaniei promotionale, procesul verbal care certifica confirmarea
primirii premiului aferent concursului in cel mult zo de zile de la semnarea acestui document.
Premiul ce consta intr-un flexikit format din bild aerobic, bandd elastic, TRX, extensor biceps,
flexor brale, in valoare de 47g,g5 lei (pre{ fhr5 TVA), urmeaza sa fie livrat de catre Organizatorul
Campaniei prin intermediul Agentiei prin curier.

Subsemna declar ca am primit procesul verbal
mentionat mai sus

Prin semnarea sl datarea procesului-verbal, subsemnatul
imi dau acordul expres si neechivoc ca

datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de
imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, avand sediul in Municipiul Bucuresti, Str. SIRIULUI,
Nr. 4z-46, IL4JS4, pentru extragerea, atribuirea premiilor Campaniei si pentru indeplinirea
obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (dupa caz).

Subsemnatul declar ca am luat cunostinta
ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare,
stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional
individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de
legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa la adresa
in Bd. Aviatorilor nr. 41, sector t, Bucureqti, Romania. De asemenea, am luat cunostinta ca am
dreptul de a depune o plAngere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P.
(wr,.vrv.dataprotection.ro) - in cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele
personale

Data:

Am Predat: (nume, semnatura)

Am Primit: (nume, semnatura)



Anexa z.z. Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu voucher
cump[rituri

PROCES-VERBAL de validare si atribuire a premiului Campaniei promotionale ,,Campanie
primXvard Inedit"

Subsemnatul CNP ln
calitate de reprezentant al Organizatorului Campaniei, astazi, data am
predat domnului/doamnei
in

cu domiciliul
bl

sc. €t.-, oP.-, desemnat/a
castigator/castigatoare alla campaniei promotionale, procesul verbal care certifica confirmarea
primirii premiului aferent concursului in cel mult zo de zile de la semnarea acestui document.
Premiul ce consta intr-un voucher de cump5rdturi pentru echipament sportiv in magazinul
Decathlon, in valoare de 4.984lei (pre{ f5rd impozit), urmeaza sa fie livrat de catre Organizatorul
Campaniei prin intermediul Agentiei prin curier.

Subsemnatul , declar ca am primit procesul verbal
mentionat mai sus.

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul
imi dau acordul expres si neechivoc ca

datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de
imputernicitul MEIIAPOST HIT MAIL SAo avand sediul in Municipiul Bucuresti, Str. SIRIULUI,
Nr. 4z-46, or4g14, pentru extragerea, atribuirea premiilor Campaniei si pentru indeplinirea
obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (dupa caz).

Subsemnatul declar ca am luat cunostinta
ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare,
stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional
individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de
legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa la adresa
in Bd. Aviatorilor nr. 41, sector t, Bucureqti, Romania. De asemenea, am luat cunostinta ca am
dreptul de a depune o plAngere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P.
(wunv.dataprotection.ro) - in cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele
personale

Data:

Am Predat: (nume, semnatura)

Am Primit: (nume, semnatura)


