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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
6(Porti D

Dacia 2019,'
Campanie adresatl consumatorilor
Perioada campaniei : 26.08,2019 - 14.09.2019

Art.

1. OR GANIZATORUI,

1.1 Organizalod campaniei

,,Porfi Deschise Dacia - toamna 20Ig (denumitd in continuare
"Campania") este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social in
Bucureqti, sectorul 6, Bd-ul Preciziei nr. 3G, Cod Pogtal 062204, Romdnia, inregistratd la
Registrul Comerfului Bucureqti sub nr. J401556612001, CUVCIF/Cod de inregistrur.in scopuri
de TVA RO 13943lIl,reprezentat de Dl. Hakim BOUTEHRA, in calitate debirector General,
prin imputernicit S.C. Cohn & Jansen Advertising S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea
Dealul Mitropoliei nr.11, sector 4, inmatriculatalaRegistrul Comertului cu nr. J4014815120I0,
CUI26904121, cont IBAN nr. RO51RNC80297129669800001, deschis la BCR Sector 2
reptezentata prin Dl. Andrei COHN si TMP Trust Management SRL prin Dna. Georgeta
PETRESCU, in calitate de AGENTIE.
1.2 Decizia de derulare a Campaniei promofionale conform regulilor din prezentul Regulament
Oficial (denumit in continuare,,Regulament") este finald Ei obligatorie pentru participanli.
1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adilionale la acesta vor fi dirponibil", in ,rld"r"u
consultdrii de cdtre participanli la adresa https:/hromotii.dacia.rol qi in re{eaua de agenti Dacia.
1,4 Campania va putea fi intreruptd de cdtre Organizator, oricdnd in timpul duratei de desfdEurare,
in cazul apariliei unei situalii de fo4d major6.
1.5 Regulamentul este intocmit qi va fi fbcut public conform legislafiei aplicabile din Rom6nia.
Anexele sau actele adilionale la Regulament fac parte integrantd din acesta.
1.6 Organizatod iqi rezewd, dreptul de a modifica qi/sau completa Regulamentul prin incheierea
unui act adilional la Regulament, urmdnd ca modificdrile qi/sau completdrile sd fie fbcute
publice la adresa https ://promotii. dacia.rol.
1.7 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizatdin scopul informiirii
publioului, inclusiv prin intcrmediul unor rnateriale publicitare gi/sau cu rol informativ.
Informaliile, Po care aceste materiale publicitare le pot conline, vor fi interpretate in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor
prevala.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

Campania se adreseazd tuturor persoanelor frzice care au implinit v6rsta de l8 ani pAn6 la data
de 25.08.2019, ora 23259, cu domiciliul stabil/reqedinfa in Romdnia qi care acceptd termenii qi
condiliile prezentului Regulament (denumite in continuare,,Participan!i").
La aceastd Campanie nu au dreptul sd participe angaja[iisocietAfilor Cohn&Jansen Advertising

S.R.L., AUTOMOBILE DACIA S.A., RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.,
RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE
S.R.L., ai societdlilor participante la rcalizarca qi derularea Campaniei promofionale incluz6nd
angaja\ii relelei de agenli Dacia,precum qi rudele de gradul I qi afinii acestora.
Participarea la aceastd Campanie implicd acordul expres, cunoaqterea qi acceptar eaftrd,obieclii
aprezentului Regulament de c6tre tofi participanfii la campanie.
Predarea premiului poate fi un eveniment public in baza acordului explicit acordat de catre
participant.
Participarea la aceastd Campanie presupune acceptul participanliilor referitor la faptul cd, in
baza acotdului liber exprimat la acel moment, persoana lor, numele, localitatea in care
domiciliazd, pot fi folosite pentru a face publicd premierea qi asocierea cu marca
,,Dacia,, ins6
doar in legdturi cu prezenta Campanie ;i fbrd a prejudicia imaginea ori drepturile acestora.

Cesiunea Ei utilizarea de cdtre Organizator a acestor drepturi se va face frrd nici un
suplimentard pentru c6Etigdtori.

2.6

fel

de platd

Organrzatod iqi rezewd dreptul de a inldtura orice tentativd de fraudd prin restri
accesului de a participa la aceastd Campanie qi descalificarea automatd a persoanelor
incearcd sd fraudeze.

,1

in autovehiculul cu valoarea cea mai micd.
2.8. in cazulincare participantul anuleazdcomanda fermi pentru autovehicul pdnd la data extragerii
cAgtigdtorului, se considerd cd nu indeplinegte cumulativ condiliile de eligibilitate pentru a fi
validat castigator rncazul in care este extras lattagetea la sorti.

Art.3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PR MOTIONALE

3.1.

3.2

3.3

Campania va incepe in data de26 august 2079, ora 17:00, ora Romdniei Ei se va incheia in data
de 14 septembrie, ora 14:00, ora Romdniei.
Campania este organizatd, qi se desf[qoard, pe intreg teritoriul Romdniei, prin intermediul
website-ului, la adresa https://prornQlii.dacia.r-o/ qi in refeaua de agenti Dacia, in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament. Pentru aintra in tragerea la sorli participanfii trebuie sd
completeze formularul disponibil pe https://prornotii.dacia.r'o/ sau direct in aplicatia din
showroom qi sd urmeze pagii descriqi la Art. 4. Este responsabilitatea directa a persoanei care
doreste sa participe la aceasta campanie sa isi inscrie datele corect si complet pe formularul
disponibil pe https://promotii.dacia.rol sau in aplicatia din showroom.
Premiul acestei Campanii trebuie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat in cadrul Campaniei nu mai este datorat
de cdtre Organizator.

ANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la campanie, o persoana trebuie s6 acceseze si sa se inscrie in una din

Lrt.4. MECANISMUL

4.1

aplicafile dedicate campaniei astfel:
4.L.1 Pentru a participa la campanie prin intermediul versiunii on-line participan{ii trebuie sd acceseze
incepdnd cu data de26 august 2019, ora 17:00 pagina https://promotii.dacia.rol, s[ uorttpleteze
corcct si complct formularul pentru a se inregistra la oampanie si apoi si meargd la agentul
Dacia selectat din formularul de inscriere in perioada 02 - 14 septembrie 2019 in intervalul
orar: 09:00-19:00, de luni pin6 vineri qi s6mbdtd intre 09:00 - 14:00 (duminica inchis) qi sd
plasezepdndpe 14septembie2}l9,inclusiv,ora14:00,ocomanddfermapentruachizi{iaunui
autovehicul marca Dacia. In formularul de pe https://promotii.dacia.ro/, participanJii trebuie sd
completeze numele, prenumele, numarul de telefon mobil, codul transmis de catre Organizator
catre numarul de telefon mobil fumizat de participant in formular (in vederea validarii
numarului de telefon mobil furnizat), adresa de email (in mdsura in care aceastd informalie este
disponibild) , data naqterii qi sd fie de acord cu termenii qi condiliile de participare la ptezenta
Campanie.

in plus, participantii trebuie sd selecteze un agent Dacia din lista afiqati in formular gi modelul
Dacia preferat.
Dupa completarea formularului si plasareapdnd"pe 14 septembrie 2019, inclusiv, ora 14:00 a
comenzii ferme pentru achizilia autovehiculului marca Dacia, participanlii se califica pentru
acordarea premiului din campanie conform mecanismului descris in prezentul regulament.
4.1.2 Pentru a participa la Campanie prin intermediul versiunii din showroom a aplica{iei,
participantii trebuie s6 vind in showroomurile din reteaua atrtorizatd Dacia in perioada 2 - 14
septembrie 2019,in intervalul orar 9:00-19:00, de luni pinbvineri qi sAmbdtdintre 09:00 - 14:00
(duminica inchis), sd completeze datele in formularul special creat qi apoi sd plaseze, pdnd pe
14 septembie2}lg,ora 14:00, o comandd fermdpentru achizitiaunui autovehicul marcaDacia.
In formularul din aplicatia din showroom, participantii trebuie sd completeze numele,
prenumele, telefonul mobil, codul transmis de catre Organizator catre numarul de telefon mobil
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fumizat de participant in fonnular (in vederea validarii numarului de telefon mobil
fumizat),
adresa de email (in mdsura in care aceastd informafie este disponibiid), data naqterii gi
sa n" a"
acord cu termenii qi condiliile de participarelaprezenta Campanie. in plus, participantii
*
trebuie
rJ
sd selecteze modelul Dacia preferat.
Datele de participare trebuie completate corect gi complet astfel incdt pe baza acestora
sd se
a poatd realiza identificarea gi contactarcaparticipantului, in cazul
in care acesta este desemnat
cdqtigdtor. ToJi participanlii au o singurd qansd de c6qtig pentru premiul mare acordat
prin
tragere la sorfi.
4.3 Comanda fermd pentru un autovehicul Dacia este consideratd comanda, prin programul
Rabla
sau comanda non-Rabla, care arelabazaun bon de comanda emis la ori"ur. dirrtr"
agentii
autoizati din reteaua Dacia, in perioada 2-14 septembrre 2019.In plus, participantul trebuie
sa
plateasca acontul aferent pana pe 14 septembrie 2019 (inclusiv). Data piatii esie
data ordinului
de plata inregistrat in sistemele informatice ale unitatii bancare.
4.4 Utilizatea a mai mult de un numir de telefon mobil nu este permisd, fiind
consideratd incercare
de_fraudare qi atrbg0nd eliminarea definitivd a participantului in cauzd, Organizatorul
nefiind
obligat sd anunfe aceastd decizie.
4.5 Neselectarea/necompletarea oricdruia dintre cdmpurile obligatorii
sau completarea lor cu
informalii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea inscrierii in tragerea
la
sorfi qi/sau a intrdrii in posesie a premiului (implicit la invalidarea cdqtigdtorului). Organizatorul
nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care, independeni de el, pafiiclpantul
nu
primeste SMS-ul cu codul necesar introducerii in formular (de ex, acoperire retea
telefonie
mobila, nu poate primi SMS, numar telefon mobil gresit etc).
4.6 Organizatod iqi rezew6" dreptul de a investiga gi a interpreta inscrierile
in Campanie: orice
nereguld ce poate fi clasificatd ca incercare de fraudare se soldeazd cu blocarea gi
eliminarea
definitivd a participantului in cauzd, Organizatorul nefiind obligat sd anun{e aceastd decizie.
4.7 In cazul in care sunt identificate persoane care au influenfat sau facilitat
cAqtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea in instanld a respectirelor per^soane,
pe baza dovezilor existente.

Art.5. PREMIUL
5.1 Prr-i.tl of..it in cadrul prezentei

-

Campanii:

premiu care se acordi prin tragere la sorfi qi care constl in oferirea cu tigu gratuit
a
autovehiculului marca Dacia pc carc participantul tlesemnat c6gtigdtor l-a c6mandat.
Premiul se va acorda in funcJie de disponibilitatea liwdrii autovehiculului comandat
de
cdqtigdtor. Valoarea netd a premiului este datd de valoarea autovehiculului in
EURO
mentionatd in bonul de comandd plasat. in momentul inmdndrii premiului, caqtigdtorul
va
primi inapoi valoarea acontului achitat deja cdtre Renault Commercial Roumanie S.R.L.
In
cazulin care caqtigatorul a achitatintegral magina comandatd, va primi inapoi intreaga sumd
1

platitS.

5'2 Ca$tigdtorul acestei Campanii nu are posibilitate a de aprimi contravaloarea in bani a cdgtigului
sau schimbarea acestuia cu alte bunuri qi nici sd solicite schimiarea
5'3
5'4
5'5

Art.

parametrilor/caracteri sti cilor cdgtigului.
in cazttlin care nu sunt indeplinite condiliile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi
acordat. Organizatod nu va acorda nici o despdgubire in bani sau alte beneficii participantului
cdruia i s-a alocat vreun premiu gi care nu indeplinegte condiliile de validare
stipulate l-a Art.7.
Otganizatod nu va suporta niciun fel de cheliuieli dupd acordarea premiului catre c6gtigdtor,
cu excepfia celor de naturd legalS impozite pe valoarea premiului individual.
Premiul acotdat in cadrul acestei Campanii trebuie sd fie revendicat in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, in caz contrar premiul nerevendic atlinvalidat
din cauza
nerespectdrii termenilor gi condifiilor din prezentul Regulament, nu mai este
datorat de cdtre
Organizator.

6.

ACORDAREA PREMIULUI

6.1.

Tragerea la sorfi pentru desemnarea ciqtigdtorului premiului se va efectua in maximum20 zile
lucrdtoare de la datd incheierii Campaniei inptezen\aunui notar public.

6.2
6.3

Art.
7.1
7.2

ParticipanJii la Campanie trebuie sd indeplineascd toate condiliile stipulate in prezentul
Regulament.
Pentru ca un participant s[ fie validat ca qi cAgtigdtor al premiului, acesta trebuie sd
indeplineascd cumulativ urmdtoarele condilii:
sa fi completat corect si complet formularul de inscriere in campanie, la adresa
https://promotii.dacia.rol sau in aplicatia din showroom, in perioada 26 August, ora 17:00 - 14
Septembrie, ora 14:00, conform clauzelor de la Art. 4.1
sa fi plasat o comanda ferma pentru un autovehicul Dacia (Prin Programul Rabla sau non Rabla)
pentru care exista un bon de comanda emis de oricare dintre agentii autoizati din reteaua Dacia,
in perioada 02 - 14 septembrie, iar participantul sa fi platit acontul aferent pana pe 14 septembrie
2019 (inclusiv). Data platii este data ordinului de plata inregistrat in sistemele informatice ale
unitatii bancare.
In cazul in care Organizatod nu poate identifica exactziuaplatii, acesta are dreptul de a ii cere
participantului in curs de validare, ca fiind castigator, o dovada a platii in termenul campaniei
(de ex. ordin de plata, copie / extras banca).
Datele personale ale participantului in curs de validare, extras ca fiind castigator (nume,
prenume, data nasterii, numar de telefon mobil) incris in campanie pe formularul de la adresa
https://prornotii.dacia.rol sau in aplicatia din showroom trebuie sa coincida cu datele aferente
bonului de comanda si facturii de acont.
Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul
contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Partiuipaltul va Ii
contactat tclcfonic, in tcrmen de maximum 5 (cinoi) zile luoratoare de la data tragerii la sorfi de
maximum 3 (trei) ori la 3 (trei) intervale orare diferite.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fr. 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.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare.
b. Trimita in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare copia Cl-ului, necesara platii
impozitului pe premiu.
Trimiterea documentelor necesare validarii serealizeaza prin incarcarea acestora intro pagina web, accesand un link securizat ce se va transmite Participantului la
ftnalizarea apelului. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de
receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa
ftnalizareaapelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasain 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 (trei) zile
lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in
ordinea desemnarii acestora.
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In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o
confinnare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e
prezintaneregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele
folosind link-ul care i-a fost comunicat.
In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau N fumjzeaza
toate informatiile necesare 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 (trei) zile lucratoare. 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 documentul constand in copia Cl-ului, in
maximum 3 (trei) zile de la transmiterea link-ului.Dacadatele incarcate de Participant
in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu
datele sale de contact in termen de 3 (trei) zile lucratoare de primirea linkului,
Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii
acestora.

3.

Participantul vaprimi un sms/ email de confirmare aprimirii documentelor si, incazul
in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele

folosind link-ul pe care l-a primit. In caztl in care Participantul nu reincarca
documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea

desemnarii acestora.
Dupa frnalizatea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termen de 5 (cinci) zile. Castigatoriul va fi validat doar daca respecta toate prevederile
prezentului Regul ament.

7.3 in cazul in care cdqtigdtorul
7.4

8.1

nu respectd condifile de la Art. 7.2 saurefuzdcu rea-credinfi qi
nemotivat prezentarca datelor solicitate, atunci Organizatod igi rezeruddreptul de a-l invaiida.
Se va apelalarezetve in ordinea extragerii acestora in cazul in care, din rnotive independente
de voinla Organizatorilor, acegtia nu pot lua legdtura cu Participantul extras c6gtig6tor in
termenele stabilite in prezentul Regulament sau nu sunt validati din cauza nerespectdrii a cel
pufin uneia dintre prevederile prezenfului Regulament Oficial al Campaniei. Pentru rezerye se
va aplica acelagi principiu de validare pentru a fi dcscmnat cdgtigdtorul.

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost

In

Hit Mail

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

vor fi

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social in Bucureqti, sectorul 6,
Bd-ul Preciziei nr. 3G, Cod Poqtal 062204, Romdnia, inregistratd la Registrul Come4ului
Bucuregti sub nr. J401556612001, CUyCIF/Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO
I39 43 1 I 0 (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul S.C. Cohn & Jansen Advertising S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea
Dealul Mitropoliei nr.11, sector 4, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.

0, CUI 26904121 (denumita in cele ce urmeaza,,rmputernicit,,),
prin intermediul MEDIAPOST IIIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr,'42-46,sector 1,
Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO l335l9l7,in calitate de imputernicit al Operatorului
(denumita in cele ce :urrneaza "sub-imputernicit,'),
J
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prin intermediul ATELIERUL DE INTERNET SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea
Dealul Mitropoliei nr.11, sector 4 Cod unic de inregistrare RO 27224522, in calitate de
imputernicit al Operatorului.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

RENAULT COMMERCIAL

ROUMANIE

SRL

adresa de

email:

clpo. romania@;renau lt. corn.

8.2 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de datb
caracter personal:

-

Nume;
Prenume;
Telefon mobil;
Adresa de email;
Data nasterii;
Oras;
Judet.

in plus, pentru castigator:

-

Codul numeric personal prin furnizarea copiei Cl-ului.
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorului pentru care Operatorul este
obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementdrilor fiscale in
vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform
Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

8.3 Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator
in vederea:
Or ganizar ea si desfasurarea campaniei
Desemnarea si validarea castigatorilor

Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie 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 prerniilor ufcrite fut Cautpauie, precuur
si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneazarelatia
cu participantii la Campanie.

8.4

8.5

Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul contractual, prin acceptarea de catre persoana vizata a
Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare
de 600 lei, CNP-ul se prelucreazain scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor
la Campanie se vor realizain temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul
de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanfii pentru
procesul de validare Ei inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii
la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite
Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - Atelieru de Internet SRL, White Image
Loyalty SRL, Telcor Communications SRL, Mediapost Hit Mail S.A, re{eaua de agenli Dacia,
precum si autoritatilor, in cazl''ile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia in vigoare.

R
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Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor

fi stocate timp de 60
de zile.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare rnai mare de 600 lei vor fi
stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10
(zece) ani de la d,ata incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din
premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge

aceste date de pe mijloacele
Imputemicitilor obligatii similare.
Drepturile persoanelo r vizate

de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/

In

vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza
Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoan e vizate,
conform prevederilor legale aplicabile:
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand
prelucrarea se intemeiazape consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pebaza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior prin transmiterea acesteia la adresa
de e-mail : dpo.roman ia@renault com.

8.8

Protectia datelor cu caractcrpcrsonal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele frzice cu varsta de minim 18 ani ladata
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai
mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter
personal apartinand persoanelor cu varstamai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/
distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputemicitului. 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 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge
imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
8.9 Securitatea datelor cu caracterpersonal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii
similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile
ptezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental
sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, diwlgarea neautorizata sau accesul
neautoizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
8.10 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 persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul

Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
8.11 Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Parlicipantii dezvaluie date cu caracter
apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane
privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate gi faptul ca aceste
sunt folosite in scopul desfagurarii Campaniei qi ca au obtinut acordul persoanelor
pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste
cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia
aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 61912016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art.

9.1

RESPONSABILITATE
Organizatod gi partenerii acestuia sunt indreptdli{i sd ia toate mdsurile necesare in caz de

9.

tentative de fraudd a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar
putea afecta imaginea companiilor implicate.
9.2 Organizatorul qi pdrtile implicate in aceastd Campanie nu igi asumd rdspunderea pentru datele
nelivrate din cauza defecfiunilor sau supraincdrcdrii retelelor operatorilor de Internet sau ca
unnare a funcJionarii deficitare ori nefunctiondrii aplicaliilor utilizate de participanJi (soft qi/sau
hard-ware):
. Situaliile in care anumili participanfi sunt in incapacitate de a accesa parfial sau integral pagina
web dacd aceastd incapacitate se datoreazdunor circumstante aflate in afara controlului pe
care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil. Aceste circumstan{e se pot datora:
informaliilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu int6rziere sau
deformate in orice alt mod, in urmd ac{iunilor utilizatorilor, a func}iondrii echipamentelor de
calcul ale acestora, aplicaJiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea
aplicaliei. Aceste circumstanle se pot datora, de asemenea, dificultdlilor tehnice care pot afecta
funcJionarea conexiunilor Internet qi/ sau a echipamentelor de calcul qi/ sau a aplicaliilor
fumizorului de Internet. Aceste circumstanle se mai pot datora: unor deteriordri sau defecte
cu efect potential asupra echipamentelor de oaloul, aplit aliilor gi/ sau datelol stocate ale
participanJilor sau ale unor terfi, in urmd accesdrii aplicatiei.
. Pierderea de cdtre participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-mail a
participantului sau alte defecliuni;
. Erori cauzate de folosirea incorectd a computerului personal/tabletd/telefon de cdtre
participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare
instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date
de folosirea cu rea vointd a tehnologiei de cdtre participant in scopul de a manipula rezultatele
campaniei).
. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decAt cele recomandate de Organizator.
Tehnologiile recomandate: Browser Intemet (Internet Explorer versiunea minimd 9,Mozilla
Firefox, versiunea minimd 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare
minim Windows 2000. Pentru mobil se recomanddvaianta Android minimum 5, iar pentru
IOS pentru a funcliona in condilii optime, se recomandd folosirea sistemului de operare de la
8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 45.
. pentru cazurilein care e-mail-urile trimise cdtre participanli nu au fost primite de cdtre acegtia,
adresele de e-mail/numdrul de telefon mobil nu au fost corect comunicate cdtre Organizator,
participantul nu qi-a verificat adresa de e-mail qi pentru orice alte situatii independente de
Organizator.
9.3 ParticipanJii acceptS cu titlu definitiv toale deciziile adoptate de Organizator in privinla
cdqtigdtorilor, precum qi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbdri legate de
implementarea acesteia.

R

Organizatod are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectd regulile impuse prin
prezentul Regulament sau in privin{a cdruia existd dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresaaphcaliei. Participanlii se obligd, de asemenea, sd pund la dispozilia
Organizatorului toate datele de contact relevante (nunele, prenunele, adresa qi num5rul de
rt
telefon mobil).
Organizatorul qi pdrfile implicate in aceastd Campanie nu iqi asumd rdspunderea pentru
3 participanli care nu se inscriu in perioada de desfbgurare a Campaniei sau care nu completeazd
a.
toate campuriile obli gatorii.
Organizatod igi rezervd dreptul de a verifica qi monitoiza modul in care se desfbqoard
insirierile in Campanie. in cazul in care se observd anumite tentative de fraud6, inscrierile
respective vor fi anulate.
9.7 Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea informatiilor inscrise in
formularul completat pentru crearea contului, conform indicatiilor din pagina Campaniei.
9.8 Eventualele contestafii privind desfiqurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pdnd la
data de 18 octombie 2019. Orice contestalii primite dupd aceastd datd nu vor fi luate ?n
9.4
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considerare.

Art.

10.

TAXE SI

AF'F],RF],NTE

L0.1 Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul
pe venit datorat de cAgtigdtori va fi refinut, declarat qi virat cdtre autoritdtile fiscale de cdtre

Organizator, conform legislaliei aplicabile in vigoare.
10.2 Organizatorul nu este rdspunzdtor pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaJii fiscale
cu exceplia impozitului cu re{inere la sursi aplicabil veniturilor individuale provenite din
premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sd il reJind qi sd ?1 transfere la bugetul de stat,

conform Codului Fiscal. Organizatorul nu igi asumd nicio responsabilitate legatd de cheltuielile
ce decurg din realizarea transferurilor de bani cdtre cdqtigdtorii Campaniei (Ex taxe qi
comisioane bancare). Orice alte taxe ce provin din predarea premiului cdtre cAqtigdtor vor fi
suportate de cdtre acesta.

Art. 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
lL.L Eventualele litigii apdrute intre Organizator

qi Participanli se vor rezolva pe cale amiabild sau,
in cazul in care aceastd cale nu este posibilS, litigiile vor fi solutionate de instantele judecdtoreqti
romdne competente.
Organizatorul este indreptdfit sd ia toate mdsurile necesare in caz de tentative de fraudd a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
11.3 in cazulin care sunt identificate persoane care au influen{at sau facilitat cAgtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea in instanfd a respectivelor persoane,
pe baza dovezilor existente.

ll.2

ANIEI PROMOTIONAI,F],
Art.12. inrnnnuPEREA
l2,l Canpaniava putea fi intreruptd doar in caz de forld majori dar nu inainte de a anunla publicul
la adresa hrLtps://promotii.d_acia.r_p_1. Forfd majord ?nseamnd orice eveniment care nu poate fi
prevdzut, controlat sau remediat de cdtre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din motive independente de voinla sa qi a cdrui aparitie il pune pe acesta din urm[ in
imposibilitatea de a-gi indeplini obliga{iile asumate prin Regulament.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial Ei 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.
SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
BADESCU ELENA _ RALUCA
i,,
S.S

