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prezentului inscris

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
ttlnstalato ri, asambl area!"

I 5 .08.2022 - perioada nedeterminata

I. SECTIIINEA I. ORGA ZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale ,,Instalatori, asamblarea!" (denumita in continuare
"Campaniao' este Novaservis FERRO Group SRL cu sediul in Cluj- Napoca, str. Campina,m.47,
inregistrata la Registrul Comertului sub m. J121157512009, cod fiscalRO25860825
Campania ,,fnstalatori, asamblarea!" se desfasoara prin intermediul Agentiei Cognition SRL
(denumita in continuare "Agentia") cu sediul in Bucuresti, Str.Dragos Voda, Nr.46, Cam.2 Sector 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4012018612021, cod fiscal RO45237725;
Prin intermediul Create Direct SRL (denumita in continuare "Agentia") cu sediul in Str. Siriului,
w 42-46, sectiunea 16, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
140 I 13 12412004, cod fi scal 1 6678558;
Si prin intermediul Mediapost Hit Mail SA (denumita in continuare o'Agentia"), 

"u 
sediul in Str.

Siriului, nr 42-46, et 3, sector l, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l 82951
2000, cod fiscal RO13351917.

II. SECTIIINEA 2. REGIII, AMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este

obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.9912000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este
disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.mestemo.ro sau printr-o solicitare
scrisa la adresa Organizatorului din Cluj- Napoca, str. Campina, nr.47.

2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament.

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile
pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de
a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a
Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care
vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in
forma actualizata, pe website-ul www.mesterro.ro, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESF'AS URARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul website-ului

www.mesterro.ro in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Campania se desfasoara pe o perioada nedeterminata, incepand cu data de 15.08.2022, urmand ca
data de frnalizare a Campaniei sa fie comunicata de catre Organizator printr-un Act Aditional care
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va fi facut public pe website-ul www.mesterro.ro cu cel putin 24 ore inainte ca acesta sa intre in
vigoare.

3.3 In plus, in perioada 15.08.2022 -3l.10.2022,participantii pot beneficia de puncte duble pentru orice
achizitie de produse FERRO, si de puncte triple pentru achizitia robinetilor F-Power.

9.4 Periodic, vor exista acordari de puncte cu mecanice speciale, in care anumite categorii de produse

din gama de instalatii vor beneficia de puncte duble, triple sau de alte tipuri de beneficii suplimentare. 1
Toate aceste informatii vor fi facute publice pe site-ul campaniei www.mestelro.ro cu cel putin 2a ..^@
ore inainte ca acestea sa intre in vigoare. ,W

IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE Uq
4.ltu"u,npu'i"purycomercializuta"*t'"o'ganizatorulNovaservisFERRo-\o,.J

Group Sru, p" piata din Romania, denumite in continuare "Produsele Participante". - I
4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, .g

Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu

nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii
Campaniei.

4.3 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in cadrul fiecarui magazin care

comercializeaza produse.

V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 In Campanie se pot inscrie atat persoanele fizice cat si persoane juridice prin imputerniciti legali

(reprezentantii legali ai acestor persoane juridice) care in momentul inscrierii in Campanie isi asuma

aceasta calitate, sub sanctiunea falsului in declaratii, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu

domiciliul sauresedinta,chiar sitemporara, inRomania,care auimplinitvarstade 18 aniladata
inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

s.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a

prevederilor prezentului Regulament.
5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societatiientitati implicate in activitati

legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor

mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

s.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie,
precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3..

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a

participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor incazul castigatorilor desemnati.

5.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul

Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere

restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni
civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

5.6 Organizatorul isi rezeladreptul (i) de a anula orice parlicipare la Campanie care se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor
asemenea situatii.

s.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu

sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant
cu privire la aceasta decizie.
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VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
Conditii privind inscrierea in Campanie
Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa
a urmatoarelor conditii in functie de tipul persoanei in numele careia inscrie datele:
A. Pentru inscrierea in calitate de persoana fizica, Participantul trebuie:

a) Sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Sa achizitioneze minimum un Produs Participant FERRO, in Perioada Campaniei si sa poata

face dovada de achizitie; ,

c) Participantul trebuie sa inscrie un bon fiscal/o factura de achizitie intr-o perioada de maxim
30 zile calendaristice de la data emiterii bonului/facturii.

d) Sa acceseze site-ul www.mesterrq.rg si sa aleaga sectiunea destinata instalatorilor, apasand
butonul ,,INSCRIE-TE IN CLUBUL MESTERRO" din sectiunea ,,Esti instalator?';

e) Sa isi creeze un cont nou daca nu are deja unul, din sectiunea "Creeaza cont - Creeaza cont
persoanafi.zica", furnizand numele si prenumele, o adresa de email valida si un numar de
telefon

0 Dupa creearea unui cont nou, contul va fi creat instant, urmand ca Participantul sa primeasca
un email cu link-ul de activare a contului. Utilizatorul trebuie sa apese link-ul respectiv si
se poate autentifica cu datele folosite pentru inregistrare, adresa de email si parola.

g) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor
numere de bon fiscal care atesta achizitia Produselor Participante comercializate de Ferro.

h) Pentru ca o inscriere sa fie valida, Participantul trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele
cerinte:

- Sa incarce in sectiunea ,,Incarca Bonuloo o poza clara a bonului frscalla facturii de
achizitie din care sa reiasa achizitia a minimum un produs participant Ferro, magazinul
emitent, data emiterii bonului si numarul bonului;

- Sa incarce in sectiunea ,ofncarca Foto Produs" (maxim 3 poze) o poza clara a
produsului/produselor Ferro achizitionat/e, produs/e care sa aparape bonul incarcat;

- Sa completeze urmatoarele campuri din formularul de inscriere:
i. Magazinachizitie1,
ii. Localitate
iii. Nr. bon
iv. Data bon
v. Valoarea totala a produselor Ferro de pe bon

i) Sa fie de acord cu termenii si conditiile regulamentului prin bifarea primei mentiuni, a doua fiind
optionala:

(*) Am citit regulamentul qi sunt de acord cu termenii gi condiliile. De asemenea,
sunt de acord ca Novaservis FERRO Group SRL sd colecteze si sd prelucreze
datele fumizate la inscrierea in aceastd campanie pentru derularea sa qi pentru
indeplinirea formalitdlilor de livrare a premiilor.
(**) Vreau sd md abonez la newsletter

B. Pentru inscrierea persoanelor juridice:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa achizitioneze minimum un Produs Participant FERRO, in Perioada
Campaniei si sa poata face dovada de achizitie;

c) Participantul trebuie sa inscrie un bon fiscal/o factura de achizitie intr-o perioada de maxim
30 zile calendaristice de ladata emiterii bonului/facturii.

d) Participantul trebuie sa acceseze site-ul wmn-.rnesterro.ro si sa aleaga sectiunea destinata
instalatorilor, apasand butonul,,INSCRIE-TE IN CLUBUL MESTERRO" din sectiunea
,,Esti instalator?u;
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j) Sa isi creeze un cont nou furnizand urmatoarele informatii: nume si prenume, adresa de

email, numar de telefon, denumirea companiei in numele careia face inscrierea, adresa,

Codul de Inregistrare Fiscala si numarul de inregistrare in Registrul Comertului. Inscrierea

se face in sectiunea "Creeaza cont - Creeszs cont Persoana Juridica"
k) Dupa creearea unui cont nou, contul va fi supus unor validari din partea Organizatorului

privind conformitatea datelor furnizate la inscriere, urmand ca dupa efectuarea acestor

validari, in termen de maxim 5 zile lucratoare, Participantul sa primeasca un email cu link-
ul de activare a contului. Utilizatorul trebuie sa apese link-ul respectiv si se poate autentifica
cu datele folosite pentru inregistrare, adresa de email si parola.

l) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai
numere de bon fiscal care atesta achizitia Produselor Participante comercializate de F

m) Pentru ca o inscriere sa fie valida, Participantul trebuie sa respecte cumulativ
cerinte:
- Sa incarce in sectiunea ,rlncarca Bonul" o poza clara a bonului fiscal/a facturii c

achizitie din care sa reiasa achizitia a minimum un produs participant Ferro, magazinul
emitent, data emiterii bonului si numarul bonului;

- Sa incarce in sectiunea ,,Incarca Imagini Produs (maxim 3)" minim o poza clara a

produsului/produselor Ferro achizitionat/e, produs/e care sa apara pe bonul incarcat;
mazim3 poze;

- Sa completeze urmatoarele campuri din formularul de inscriere:
i. Magazin achizitie;
ii. Localitate
iii. Nr. bon
iv. Data bon
v. Valoarea totala a produselor Ferro de pe bon

n) Sa fie de acord cu termenii si conditiile regulamentului prin bifarea primei mentiuni si celei de a

doua, iar atreiabifa fiind optionala:
(*) Am citit regulamentul qi sunt de acord cu termenii ;i condiliile. De asemenea,

sunt de acord ca Novaservis FERRO Group SRL sd colecteze qi sd prelucreze

datele furnizate la inscrierea in aceastd campanie pentru derularea sa Ei pentru

indeplinirea formalitdlilor de livrare a premiilor.
(**) Declar si imi asum pe proprie raspundere ca sunt reprezentantul legal al

companiei in numele careiaam facut inscrierea, sub sancliunile aplicate faptei de

fals in declaralii prevdzute de Legea rtr. 28612009 privind Codul penal, cu
modificdrile Ei completdrile ulterioare
(***) Vreau sd md abonez la newsletter

o) Un Participant unic persoana fizica este definit de aceeasi adresa de e-mail si de acelasi

numar de telefon;
p) Un Participant unic persoana juridica este definit de acelasi cod de inregistrare ficala (CIF);
e) Un Participant unic poate inscrie in Campanie oricate numere de bon sau facturi doreste; nu

se impune o limita de numere de bon per participant pe intreaga perioada a campaniei, cu

mentiunea ca fiecare bon inscris sa fie diferit.
0 Pentru fiecare bon fiscal/factura fiscala inscris/a, Participantul va acumula puncte in cont,

dupa cum vtmeaza:
i. paritatea standard de calcul pentru incarcarea punctelor este: pentru 100 RON

cheltuiti pentru achizitia de produse FERRO (comercializate de Organizator)
utilizatorul primeste 1 punct in platforma Mestero; valoarea unui punct in
platforma Mesterro este de 1 leu;
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ii. in perioada: 15.08.2022- 31.10.2022, pentru orice achizitie de produse FERRO,
fiecare Participant va primi puncte duble;

iii. in perioada: 15.08.2022- 31.10.2022, pentru achizitia robinetilor din gama F-
Power, fiecare Participant va primi puncte triple;

iv. Din data de 01.11.2022,pe o perioada nedeterminata,frecare Participant va primi
contravaloarea in puncte a I%o din valoarea cumparaturilor de produse FERRO;

v. Pe tot parcursul campaniei, la achitiziile fractie din 100 RON, punctele se vor
aloca si vor fi vizibile in cont, rotunjite la prima zecimala.

g) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de mail valida si un numar de telefon mobil
valid, apartinand oricareia dintre urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone,
Telekom sau Digi, precum si datele reale ale companiel, incazulpersoanelor juridice;

h) Acelasi bon fiscal poate fi inscris o singura data. In cazulincare acelasi numar de bon fiscal
va fi receptionat de catre Organizator de mai multe ori sau de pe doua sau mai multe conturi
diferite, va fi luata in considerare doar prima inscriere de pe primul cont, ordinea inscrierilor
fiind cea cronologicaraportata la ora receptiei inbaza de date aOrganizatorului si nu la
momentul inscrierii bonului.

i) Pentru a putea achizitiona premii, fiecare Participant trebuie sa acumuleze puncte in cont.
Ulterior, poate sa faca achizitia din contul propriu, astfel:
- Din sectiunea ,,Comenzi" - tab-ul ,oMergi la shoptt, fiecare participant alege

produsul/produsele dorite in functie de punctele acumulate in cont
- Dupa selectarea produsului/produselor dorit/e prin selectarea butonului ,,ADAUGA IN

COS" participantul trebuie sa selecteze tab-ul ,,Finalizare" din sectiunea ooCosul meu"
- Ulterior, participantul trebuie sa introduca urmatoarele date:

i. Prenume
ii. Nume
iii. Adresa de livrare
iv. Judet
v. LocalitatelSector
vi. Telefon
vii. CNP (doar in cazul persoanelor fizice si doar daca valoarea premiului este

mai mare de 600 lei)
- Sa bifeze urmatoarea mentiune:

(*) Sunt de acord cu Conditiile de Livrare si Termenii si Conditiile de utilizare
- Sa apese butonul ,,TRIMITE" pentru aftnaliza achizitia

j) Cu punctele acumulate, vor putea achizitiona direct din platforma produse din urmatoarele
categorii:

i. Laptop, Tablete & telefoane
ii. PC, periferice & software
iii. TV & audio-video
iv. Electrocasnice & Climatizare
v. Scule electrice & Unelte
vi. Iluminat & electrice
vii. Auto-moto
viii. Vouchere

Fiecare participant poate sa foloseasca punctele acumulate pe parcursul unui an, pana la finalul anului
urmator (de ex.: punctele acumulate pe perioada august 2022 - decembrie 2022 auvalabilitate pana la
finalul anului 2023).
Asadar, punctele acumulate pe parcursul unui an calendaristic, au valabilitate pana la sfarsitul anului
urmator.

('

!q)aq

A



Un participant poate inscrie un bon fiscalio factura de achizitie intr-o perioada de maxim 30 zile
calendaristice de la data emiterii bonului/facturii.
Bonurile fiscale/ facturile de achizitie vor fi validate in termen de maxim I0 zile lucratoare de la data

inscrierii in program. Utilizatorul va primi un email si o notificare in cont prin care va fi instiintat de

validarea / invalidarea bonului/ facturii. Organizatorul isi rezerya dreptul de a valida inscrierile in
ordinea cronologica arealizarii lor pe site (si nu in ordinea cronologicaavanzarii efective), panala
acoperirea totala a bugetului Campaniei.

6.1.2 Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:
a) Daca acestea sunt transmise inafaraperioadei Campaniei;
b) Daca Participantii incarcapoze neclare, nerelevante, incomplete, care nu respecta

campaniei sau care au mai fost transmise anterior;
c) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati

echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au

efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
6.1 Va fi descalihcata orice inscriere care contine materiale foto sau de orice alta natura (ex. text)

o nu sunt clare si lizibile;
o nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul

prezentului Regulament;
. au un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de

vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau face referire la
activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine
nationala, dizabilitatiftzice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

o contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea

incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta

sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti,
cu titlu de prezentare etc.);

o arataconsum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveazaura sau comportamente

iresponsabile etc; nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate
in cadrul prezentului Regulament;

. nu apartin persoanei care le-a inscris, fotografiile sunt luate de pe internet sau sunt insusite de

la alti utilizatori
o contin logo-uri ale altor branduri

() Ic t.
'a at.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie online in Campanie, accesand website-ul www.mesterro.ro incepand cu

data de 15.08.2022.
Participantii vor accesa website-ul www.mesterro.ro si vor incarca pozele bonurilor/facturilor fiscale

si a produselor achizitionate dupa ce si-au creat un cont pentru inrolarea in clubul Mesterro.

Fiecare Cont va cumula toate bonurile fiscale inscrise de catre participanti, indiferent daca acestea

sunt valide sau nu.
Organizatorul isi rezela dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze

Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care

nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei;
combinatii de adrese de email diferite cu numere de telefon diferite etc).

Participantii trebuie sa unneze mecanismul descris la punctul 6.1 de mai sus, in functie de tipul
persoanei (frzica sau j uridica).

I.I Validarea inscrierilor.
a. Dupa inscrierea cu succes a fiecarui bon fiscal/factura de achizitie, Participantul va primi
un mesaj general, inainte ca bonul fiscaUfactura sa intre in procesul de validare:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5
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"Ai incdrcat bonul cu succes! Acesta urmeazd sd fie verificat in termen de 10 zile. Statusul fiecdrui
bon este vizibil in cont. Acumuleazd puncte prin incdrcarea mai multor poze cu bonurile/facturile
care atestd achizilia produselor Ferro. "
Ir. Daca aceeasi poza a bonului fiscal este inscrisa de mai multe ori, folosind in formularul de
inscriere aceleasi informatii, Participantului i se va afisa pe ecran mesajul:
,, Acest bon a fost inscris deja. inscrie un bon nou, acumuleazd"puncte in cont Ei alege premiile dorite!
Succes"
c. Daca un Participant inscrie un numar de bon fiscal dupa terminarea Campaniei, acestuia i
se va afisa pe ecran urmatorul mesaj:
Campania,,Instalatori, asamblarea!" s-a incheiat. i1i mullumim pentru interes!
d. In urma procesarii bonului Participantul va primi urmatorul mesaj:
Status bonului tdu a fost modificat! Pentru mai multe detalii, acceseazdBonurile Mele din contul tdu
ME$TERRO

VII. SECTII]NEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
7.1 In cadrul ei vor fi acordate urmatoarele

7.2 Valoarea totala a premiilor este variabila, in functie de numarul de puncte care se acumuleaza in
platforma si de numarul de puncte care se folosesc pentru achizitli.
Specifi catiile premiilor:

1. Premiile fac parte din mai multe categorii de produse destinate sustinerii activitatii
instalatorilor (detaliate la aft.7 .l).

2. In fiecare categorie de produse vor fi listate un numar variabil de produse cu valori
variabile.

3. Produsele listate pe platforma sunt disponibile in limita stocurilor existente la furnizori.
Produsele care se delisteaza din platforma se inlocuiesc cu altele similare, astfel incat sa
existe in mod constant un numar de premii suficient de mare si de divers.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea
caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.
Castigatorii nu pot comanda din platforma premii avand valoarea mai mare decat numarul de puncte
cumulate pana la data plasarii comenzii si alocate de acestia pentru achizitia premiului.

7.3

7.4

de

Nr

crt
Descriere Premiu Cantitate

Valoare

unitara LEl,

TVA inclus

Valoare

totala LEl,

TVA inclus

1 La ptop, Ta blete&telefoa ne variabila variabila variabila

2 PC, pe rife rice&softwa re va ria bila variabila variabila

3 TV & audio-video variabila variabila variabila

4 Electrocasnice& Climatiza re variabila variabila variabila

5 Scule electrice&U nelte va ria bila variabila variabila

6 lluminat &electrice variabila variabila variabila

7 Auto-moto variabila va riabila va ria bila

8 Vouchere va ria bila variabila variabila

TOTAL

7.5



7.6

7.7

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul www.mesten'o.ro la sectiunea

,,Shop MESTERRO'.
In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga mai multe premii pe toata durata
campaniei, in functie de numarul de puncte acumulate si de comenzile efectuate.

Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile
furnizorilor.
Numdrul total al premiilor va fi estimat la sfdrqitul perioadei promolionale, in funcfie de numdrul de

participanti care indeplinesc condifiile de validare

VIII. TI ATORILOR S

PREMIILOR
Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii se vor acorda pebaza acumularii de puncte in

7.8

7.9

8.1
8.2

i)

Participantii acumuleazapuncte in cont pebazabonurilor inscrise, pentru fiecare bon inscris,
primesc in cont lYo din valoarea cumparaturilor Ferro (valoarea introdusa va fi verificata ul ffr
inscrierii pentru a se vedea daca exista diferenta intre valoarea introdusa in momentul inscrierii si

valoarea rcala a produselor din poza bonului inscris).
8.3 In plus, in perioada 15 .08.2022 - 3I .10.2022, participantii pot beneficia de puncte duble pentru orice

achizitie de produse FERRO, si de puncte triple pentru achizitiarobinetilor F-Power.
8.4 De asemenea, periodic, vor exista acordari de puncte cu mecanice speciale, in care anumite categorii

de produse din gama de instalatii vor beneficia de puncte duble, triple sau de alte tipuri de beneficii
suplimentare. Toate aceste informatii vor fi facute publice pe site-ul campaniei www.mesterro.ro cu
cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

8.5 Premiile achizilionate de participanfi din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate vor fi
expediate cdtre participant, in maxim 30 zile lucrdtoare de la achizilie, in baza unui aviz de insotire
a marfii.

8.6 In cazul voucherelor electronice, acestea vor fi expediate pe email la adresa cu care participantul si-
acreatcontul de inscriere in campanie, in maxim 20 zile lucrdtoare de la achizilie.

8.7 In momentul efectuarii unei noi comenzi, participantului i se va solicita confirmarea primirii
premiului comandat anterior, indiferent de forma de livrare a acestuia (fizica sau electronica).

IX. VAI,IDAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE, A

at I
t

PREMIILOR
9.1 Ulterior inscrierii bonurilor/facturilor in campanie, Agentia va proceda la validarea acestora, ocazie

cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea

tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Participantul va primi in cont informatii cu privire la statusul validarii bonului/facturii inscris/e, in

termen de maxim l0 zile lucratoare de la momentul inscrierii. Bonurile/facturile inscrise vor fi
validate doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.3 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.
9.4 Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele inscrise de

Participant pentru validare care nu ajung laOrganizator/ Agentie.
9.5 Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazulin care un Participant nu

poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/
incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc).

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda toate premiile puse in joc daca Participantii
desemnati castigatori nu acumuleaza suficiente puncte in cont sau in cazul in care nu sunt suficiente
inscrieri in Campanie.



9.7 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare,
pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat/posta, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la
datala care comanda a fost plasata de catre Participant pe site-ul campaniei. Premiile vor fi livrate
numai la adrese situate pe teritoriul Romaniei.
Premiile vor fi livrate catre castigatori pe baza unui aviz de insotire a marfii. Avizul va fi emis de
Create Direct SRL, aceasta fiind mandata de Organizator pentru efectuarea acestei operatiuni.
Refuzul de a semna orice document fizic sau de a confirma prin mijloace electronice solicitate de
curier, prin care se atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea
dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 3 ori la adresa indicata de castigator in
procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
Premiile constand in vouchere, se vor trimite electronic catre castigatori, pe adresa de e-mail oferita
de acestia.
In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa
in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea
exclusiva a acestora.

#,:,

9.8

9.12

X. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru

veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 1 10 din
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.22712015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte
obligatii de orice altanatura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

XI. SECTII]NEA I1. I,IM ITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazde tentativa de frauda a sistemului,

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a
Organizatorului.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este defi nitiva.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

r' Pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscal/facturilor de achizitie;
/ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscal/ facturilor fiscale

sau continutului acestora;
r' Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail/ contul de instalator

lpozele cu care s-a inscris in Campanie;
r' Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurile fiscale;
r' Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal

original;
/ Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
/ Informatiile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din

motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
r' Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
/ Erorile in datele fuinizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact

nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.
Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizaii de catre participanti
a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea
identifi carii castigatorului ;

tt.2
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,/ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de

Organizator;
/ Cazvile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul

Regulament Oficial;
/ Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate generate de retelele de telefonie

mobile/Internet sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa
Organizatorului;

r' Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in
precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice
independente de vointa Or ganizatorului ;

r' Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici/ de Internet
aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

/ Situatiile in care consumatorii achizitioneazain perioada Campaniei oricare dintre
Organizatorului neparticipante la Campanie.

r' Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in
instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezera
dreptul de arefuzaaccesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente

sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista

suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential
fraudulos privitoare lautilizareade beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea
de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului,
modificarea sau accesarsa informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin
inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii
precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica
falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea,

interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice,
desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza
corecta desfasurare a actiunii promotionale.

/ Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective

din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;
/ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite

de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii
cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

r' Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate

de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de

curierat, etc;
r' Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre

castigatorul. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in
scopul livrarii catre castigator.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de

implementarea Campaniei.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau

in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa

Campaniei.
Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact

relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei -
anuntare castigatori, transmitere premii etc.

Ic
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tt.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta
gtava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul
Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
'/ nu sunt raspunzatoare pentru calitateapremiilor oferite in cadrul acestei Campanii;
'/ nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul

preluarii lui de catre Castigator;
'/ sunt exonerate de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare

laprezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator
in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor
prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii,
respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

'/ nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti
in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

'/ isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul
refuzapremiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

11.8

XII. SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
l2.l Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa I a

prezentului Regulament.

XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA
MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment
ce constituie forta majora, inclusiv incazulimposibilitatiiOrganizatorului, din motive independente
de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

13.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a

carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.

13.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand
inbaza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de
situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECTIIINEA I4. CONTESTATII SI LITIGII
t4.t Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul

de telefon 0264522524, prin email la adresa marketing@ferro.ro sau prin posta la adresa Cluj-
Napoca, str. Campinaw.47, judetul Cluj, panaladatafinalizarii campaniei. Dupa aceasta data, nicio
contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organtzator.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia, nu vor fi luate in
considerare de catre Organizator.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila,litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

t4.2

14.3
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XV. SECTIUNEA 15. ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.



15.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afectaimaginea sau costurile pe care le implica organizarea
si desfasurarea Campaniei.
Procesat si autentificatde Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intr-

un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

DINICU ELENA-LILIANA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S

o
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ANEXA NR. 1 tA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"l nstalatori, asamblarea !"
("cAMPANtA"l

- INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATETOR CU CARACTER PERSONAT -

I. DATE PRIVIND OPERATORUT DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL
MEDIAPOST HIT MAIt

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

Novaservis FERRO Group SRL cu sediul in in Cluj- Napoca, str. Campina, nr.47, inregistrata la Registrul

Comertuluisub nr. JL2/L575/2009, cod fiscal RO25860825 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul Agentiei Cognition SRL (denumita in continuare "Agentia") cu sediul in Bucuresti, Str.Dragos

Voda, Nr.46 , Cam.2 Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/20186/2O2L, cod fiscal RO45237725

(denumita in cele ce urmeaza "lmputernicit")

prin intermediul Agentiei Create Direct (denumita in continuare "Agentia") cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46,

sectiunea 16, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/L3724/2004, cod fiscal

15578558

si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAlt SA, cu sediul in Str. Siriului, nr.42-46, sector 1", Bucuresti, Cod unic de

inregistrare RO L33519L7, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza

"Sublmputernicit").

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu

privire la datele cu caracter personalsunt urmatoarele:

Novaservis FERRO Group SRL, persoana de contact: Simona Dumitru, adresa: Cluj- Napoca, str. Campina, nr.47,

te lefo n : 0264522524, em a i I : m a rketi n g @fe rro. ro.

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

ln cadrul Campaniei, Operatorulva colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

til Prenume

tii) Nume

(iiD Adresa de e-mail

(iv) Telefon

[v) Adresa de livrare

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor 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 L8 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

III. SCOPUL PROCESARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul

Mediapost Hit Mail in vederea:

f;
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i)

ii)

iii)

Organizarea si desfasurarea campaniei

Desemnarea si validarea castigatorilor

Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

IV. TEMEIUT JURIDIC AL PRELUCRARII

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de

persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. ln cazul in care se acorda premii cu valoare mai

de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului

ln cazul in care participantii vor fi contactati telefonic, inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care

contin date personale ale participantilor la promotii se vor realiza in temeiul interesului legitim al Mediapost Hit

Mail constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanfii pentru

procesul de validare gi inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la Campanie sunt

gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

V. DESTINATARII DATETOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite lmputernicitului/

lmputernicitilor Operatorului - Novaservis FERRO Group SRL, Agentiei Cognition, companiei de curierat care se

va ocup de livrarea premiilor, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorultrebuie sa respecte obligatiile

impuse de legislatia in vigoare.

VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatorivor fi stocate pana la finalizarea campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este

necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind

retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform

prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv L0 (zece) ani de la data 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 de prelucrare si stocare, impunand lmputernicitului/ lmputernicitilor obligatii similare.

VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata

Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa

afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
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(viii) 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 fie apeland numarul de telefon 0264522524, fie
printr-o cerere scrisa, datata, semnata siadresata Operatorului la adresa str. Campina nr.47, Cluj-Napoca, sau

prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail marketing@ferro.ro.

Alocarea punctelor pentru livrarea premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii se va face atat prin mijloace

automate, cat si prin intermediul validarii manual.

VIII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAT APARTINAND COPIILOR

lntrucat 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 1-8 ani. ln situatia

in care Operatorul/ un lmputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai

mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale

Operatorului/ lmputernicitului. ln 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.

IX. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

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 lmputernicitului obligatii similare. 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 si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul

includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre lmputernicit, in

scopul participarii la Campanie, identificariisivalidariica sicastigator, inmanarii si primirii premiului.

X. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATETOR 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.

XI. ALTE PREVEDERI

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului

nr.679/20L6 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu caracter personalsi

privind libera circulatie a acestor date.
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