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REGULAMENTUL OFICIAL AL
,,Fairy premiazi EXTRA

icU OTIONALE
,?4L ltt

Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 13.0g.202 1 _ 13.09.2021

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe careparticipanti i la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare ,,Reg u I amen.t u I Ofi,cio l").t.3 Rcgulamcntul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conformaplicabilc, fiinrJ clisponibil in mod gratuit m oricare dintre urmatoarele modalitati:

1'1 campaniapromotionala,,Fairy ptemiazd,ExTRA momentele petrecute in familie!,0 (denumitaitr ctrntinuare 
"campania") este organizatasi desfasurata de GRAFFITI PIIBLIC RELATI.NSs'R'L" cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Ion Brezoianu ff. 23-25,corp B, etaj 4,inregistrata laRegistrul comertului sub nr' J401718/2009,avand cod unic de inregistra ,ezqggosz0, atribut fiscal Ro(denumita in continuate ,y'gentia'o sau ,,organizatorupr), in beneficiul procter & GambleDistribution SRL' cu secliul in Bucuresti, Bd. Di'ritrie pompei nr. 9-9A, sector 2, inregist rata raRegistrul comertului sub nr. 14011190812005, CUI RO 177569gg denumita in contin uarc ,,p&G,,).campania se desfasoara prin intermediul agentiei Lion communication services (denumita incontinuare 

"Agentia 1"), cu sediul in Bucuresti, Sector l, str. Nicolae Iorga nr. 13, corp A, inregistratala Registrul comertului sub w' J40/8531/200g,avand cod unic de inregist rare 25g4g554 si al agentieiMediapost Hit Mail s'A' (denumita in continuare ,,Agentia 2"), cu..aiu in Str. siriului, nr. 42-46,sector 1' Bucuresti' inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40l g2g5/2000,cod unic de inregistrareRo 13351917' respectiv segmanta Ltd. cu sediul in Rothschild Boulev ard, 45,Tel Aviv, Israel6689306, IL.
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o accesand site_ul www.youtil.ro
EXTRAmomentele-petrecute_in_familie/
https ://ro.p g. com/re gulamente/

rn sectiunea Campaniei youtil.rolcontest/fairy-prcmiaza-
(accesibil si de pe mobil sau tableta) sau site-ul

t printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia organizatorului, la sediul acestuia din str. IonBrezoianu' Nt' 23-25, corp B, etaj 4,Bucuresti, pe toatJdurata de desfasurare a campaniei.l'4 Potrivit deciziei organizatorului, campania foat" fi mediati zata in scopul informariipublicului' inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu ror informativ. Informatiile pecare astfel de materiale le contin vor fi interpretu," in conformitate si completate cu prevederileprezentului Regulament oficial' Premiile pr""ntut"in imaginile folosite pe materialele de promovarea Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.1'5 otganizatorul isi tezervaa'eitu cle a modifica si/sau completa prezentul Regulament oficial,inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata campaniei, pe parcursuldesfasurarii campaniei' oricand, prin intocmirea unor acte aditionare, urmand ca astfel de modificarisa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de oreinainte ca acestea sa devina aplicabile. orice act aditional va fi publicat pe: r&w.youtd,,n, in sectiuneadedicata campaniei youtil.rolcontest/fairya remiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/(accesibilsidepemobilsauiableta),ip"



SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului re gul am erf" (,,R' e g ul am e nt u t')

care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea

si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr' 9912000 privind

produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii
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I
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s0612004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal S1 protectia vietii Private in sectorul ?

comunicatiilor electronice sl prevederile Regulamentul u1 european 619120t6 privind protectia

persoanelo r ftzice,in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie

a acestor date.

3. ED o

3.1 Campania este organi zata sise clesfasoala pe intrcg teritoriul Romaniei, in perioada 13'08'2021

(ora 13:00:00, ora Romaniei) - 13.09.2021 (ora 23:59:590 inclusiv, ora Romaniei), (denumita in

continuare ,,Perioada campaniei"), prin intermediul website-ului www'youtil'ro, in sectiunea

dedicata campaniei youtil.ro/contest/fairy-premiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/

(denumit in continuare,,site-ul Campaniei")'

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial' Prin

participarea |a aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor

prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial'

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.L Campania este adresata tuturor persoanelo r ftzice,cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu

domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitin cleplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti panala

data inceperii campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament oficial (denumite

in continuare individual,! artlclp ant" si ctllccl.iv,,P articip anti").
de

^

e

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4'1;

(ii) Angajati ai otganizatorului, precum si ai societatilor afiliate organizatorului;

(iiD Angajati ai agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate

de organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv ai P&G;

(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.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in

Campanie, prec'm si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in

art.4.2.Refuzul de afurnizadatele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea

de a participa la campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor

desemnati.

4.4 participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa st

neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

5.1

2

In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:



Cantitate Valoare unitara in LEI
(TVA inclus) (TVA inclus

V totala in LEI
)

J 236 708

Game

ames Board
10 102.t0

1021
Detergent

f,'airy Extra* Fructe
de padure rosii

de vase

650 ml
17 7.78

T

Premiu

Aparat de preparat
3 in I VonShef
2013212,

Specifi catiile premiilor:
arat de preparat desert 3 in I VonShef2 0l3Ll2

Se poate utilizapentru prepararea de: gogosi, negrese si wafflescontine 3 seturi de placi usor schimbabile, placi antiaderente
Design compact
Putere 700W

^ 
Dimensiune: 20 (L) x24,5 (L) x 13 (H) cm

Codenames Board Game
Tip produs: Joc de societate
Numar jucatori:2_g

Varsta minima recomandat a: +l(, arri

t
c) u
,{ Luo

132.26
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o contine: 8 carti agent rosu, 8 carti agent albastru, I 
.carte 

agent dublu, 7 cartiinocenti, 1 carte
lt*t%1|jff] ,\"ii'r'o' 

carti cuvinte (fata-vers"l, i 
"i"pridra, 

regulam"nt in ii-uu romana

5'5 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte

i::.r?:l'il,;ir:tffiT;X,".l"rtui'rilor 
normale de desrasur are acampaniei (ex: intemet pentru

5'6 In cadrul prezenteicampanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.

6'l Pentru participarea si inscrierea valabila in campanie si pentru a aveasansa de a castiga unul
l.'il:HTfrff:"ff.,l,,-:atre organ izator in ,uarffiezentei campanii, participantii trebuie sa
a) Sa acceseze Site-ul campaniei www.youtil.ro, in sectiunea campaniei youtil.rolcontest/fairy-ptemiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-fam'i"l 

*i.unl in perioad; C;""iei, mai precis intffffi:#ffi""r, .ts'os'zozt 
(ora 13:00:00, ora Romaniei) - tz.ne.2s21 (ora 23:5e:5eo
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b) 
, 

Sa aleaga sa se inregistreze sau autentifice pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro, completand 
",

in mod corect si complet formularul de inregistrare pe site, cu datele personale solicitate (nume,

prenume, adresa de e-mail), completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in

Campanie.

c) Ulterior completarii datelor, Participantul va fi directionat catre pagina de Campante

youtil.ro/contest/fairy- premiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/

d) Pe pagina de campanie, aceasta va fi anuntat prin urmatorul text:

Aratd-ne ;i tu momentele de care te bucuri aldturi de familie! incarcd o pozd pe Youtil, iar Fairy te

rdspldte;te cu EXTRA premii pentru ca tu sd petreci ;i mai multe clipe frumoase aldturi de cei dragi'

e) Sa incarce o fotografie in care sa se poata identifica modalitatea in care participantul isi petrece

EXTRA timpul ramas in familie datorita utilizarii produselor Fairy;

a) Un participant unic, identificat prin adresa de e-mail, are dreptul la o singura inscriere in cadrul

Calrpaniei si poatc castiga un singur premiu pe toata durata acesteia'

b) In cazul in care un participant incearca sa se inscrie de mai multe ori in cadrul Carnpaniei, in

tragereala sorti va fi luata in considerare doar prima inscriere, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica

rcportatala ora receptiei inbazade date a organizatorului si nu la momentul transmiterii acestora de

catre ParticiPanti.

c) Sa confirm e ca acitit, a inteles si este de acord cu Regulamentul Campaniei ;i informarea cu

privire |a prelucrarea datelor personale din Anexa 1 |a Regulamentul campaniei'

d) Sa apese butonul ,,TRIMITE" pentru transmiterea formularului si finalizatea inscrierii in

Campanie.

6.2Inscrierea pe Site-ul campaniei www.youtil.ro. in Sectiunea campaniei youtil.rolcontest/fairy-

premiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/, se vaface dupa cum rLrmeaza;

,/ participantul se va inscrie prin completarea si trimiterea, pe Perioada Campaniei, a

formularului de inscriere disponibil pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro, in Sectiunea Campaniei

yuutil.r'/co'test/fairy-prcmiazo-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/ (accesibil si de pe mobil sau

tablcta).
,/ Inscrierea este valabila doar daca se efectueaza completarea formularului de inscriere si

transmiterea acestuia in prealabil, conform mecanismului descris anterior, exclusiv in Perioada

Campaniei 13.0g.2021 (ora 13:00:000 ora Romaniei) - 13.09.2021 (ora 23:59:59' inclusiv, ora

Romaniei)
,/ pentru a se putea inscrie pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro. in sectiunea Campaniei,

Participantul trebuie sa:

1. Sa se inregistreze pe site completand urmatoarele campuri, in formularul afisat:

1. Campul obligatoriu corespunzator numelui;

2. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

3. Campul obligatoriucorespunzator adresei de e-mail a Participantului*, prin intermediul careia

poate fi contactat Participantul, in eventualitateadesemnarii acestuia drept castigator;

*(Jn Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email'

4. Campul obligatoriu corespunzator parolei'

SAU

2. Sa se autentifice pe site completand urmatoarele campuri, in formularul afisat

o Campul obligatoriucorespunzator adresei de e-mail a Participantului, prin intermediul careia

poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;

(
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*un Participant unic este identificat prin aceeqsi adresa de email.
. Campul obligatoriu corespunzator parolei.

'/ Pentru a se putea inscrie in sectiunea Campaniei, ulterior inregistrarii sau autentificarii pe
www'youtil'ro, Participantul trebuie sa completeze urmatoarele bife obligatorii, in formularul afisat:,/ Campul obligatoriucorespunzator Fotografiei*

trebuie sa incarce fotografia in care sa se poata identifica modalitatea in care isi
EXTRA timpul ramos infamilie datorita utilizarii produselor Fairy

Am citit, am inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei. (obligatoriu)

n Am citit si am inteles Informarea cu privire la prelucrarea datelor personale, prezenta ca Anexa
1 a Regulamentului Oficial. (obligatoriu)

Necompletarea oricaruia dintre campurile/bifele obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date
inexistente sau incorecte/incomplete poate duce la imposibilitatea de inscriere si participare in
Campanie sau la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea participarii si
neacordarea premiului castigat.

De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in Campanie, participantilor
li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, impreuna cu Informarea privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusa in Regulamentul Oficial ca Anexa l, si sa confirme
acceptarca si luarea la cunostinta a acestora prin bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea
documentului, conform celor de mai sus.

6'3 Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email. lncazulin care Organizatorul
considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentrrlui
Oficial, are dreptul de a o anula, faru a anunta in prealabil Participantul respectiv.
6'4 Nu vor fi luate in considerare inregistrarile prin intermediul
Site-ului Campaniei www')'outil.ro. in sectiunea Campaniei youtil.rolcontest/fairy- premiaza-
EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/, transmise in urmatoarele conditii:

- inscrierile facute in afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Sectiunea 3;- daca inscrierile au fost efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente
electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, ori au fost
efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.
-contin imagini blurate, incomplete, astfel incat nu permit identificarea trasaturilor participantului;
-contin imagini ale persoanelor sau alte date cu caracter personal (date care pot conduce la identifi carea
unei persoane) cu exceptia participantului si a membrilor familiei acestuia;
-au un continut blasfemator, defaimator, inclecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct
de vedere politic si/ sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau care fac referire la
activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala,
dizabilitxi frzice sau varsta, sau care incalca drepturile unei terte parti sau legi, sau care pun intr-o
lumina nefavorabila Organizatorul;
-contin inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care arputea incalca
drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt preluate din diverse surse (prezinta sigla unor
site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de

e,-

i
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' prezentate, sunt incluse in alte publicatii online ce detin drepturile de proprietate intelectuala pentru

acestea, etc.);

-arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente

iresponsabile etc.;

-nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cutn sunt acestea detaliate in cadrul prezentului

Regulament.

6.5 Mesajele Campaniei:
In urma efectuarii unei inscrieri in Campanie prin intermediul site-ului Campaniei, Participantul va
primi un mesaj de raspuns tot prin intermediul Site-ului Campaniei www.voutil.ro. in sectiunea

Campaniei, de tipul celor de mai jos, dupa cum urmeaza;

Daca inscrierea este completa si efectuata in Perioada Campaniei:

,,Te-ai inscris ou sucoes pentru cel nrai (Yo)util premiu! Stai cu ochii pe rnail, ca sd afli dacd ai cfutigat

premiul qi cu ochii pe site pentru mai multe sfaturi qi trucuri interesante ) care te vor ajuta sd cAqtigi

timp."
Daca inscrierea este efectuata in afara Perioadei Campaniei:

,,Concursul s-a incheiat, insd tu te pofi inscrie la celelalte concursuri de pe Youtil.ro.
Pentru mai multe detalii, poli consulta regulamentul campaniei aici."

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale Campaniei de mai

sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

6.6 Dupa data limita de primire a inscrierilor (13.09.202t , ora23:59:59, inclusiv, ora Romaniei),

Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la trimiterea/ primirea mesajelor prin intermediul Site-

ului Campaniei www.youtil.ro in sectiunea Campaniei.

6.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice
ncrcgula cc poatc fi clasificata ca inccrcarc dc fraudarc sau pc carc Organizatorul o considera nepotrivita
sau indecenta. se soldeaza cu hlocarea. si eliminarea definitiva a nantului in canza, Oroani zatorul
nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
6.8 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia

cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru

completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNF,A 7 . ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul campaniei se va face prin tragere la sorti,

ce va avea loc in urmatoarele conditii:

tragerea la sorti va avea loc in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii
Campaniei, prin intermediul agentiei Mediapost Hit Mail, in Bucuresti.

la tragerea la sorti vor participatoate inscrierile valide efectuate de participanti in Perioada

Campaniei, conform prezentului Re gulament O fi cial ;

tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere,

mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere

aleatorie, careva selecta castigatorii si rezervele dintr-o bazade date ce contine toate inscrierile valide,

conform prezentului Regulament Ofi cial;

tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai

Organizatorului si/sau agentiilor, in prezenta unui notar public sau a unui avocat.

6
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7.2 In cadrul tragerii la sorti se vor desemna:
- 3 castigatori ai premiilor ce constau in Aparat de preparat desert 3 in I VonShef 2013212
- 10 castigatori ai premiilor ce constau in Joc codenames Board Game

ai premiilor ce constau in Detergent de vase Fairy Extra* Fructe de padure rosii 650 ml
aferente fiecarui castigator extras pentru situatia in care vreunul dintre castigatori nu
refuza sa primeasca premiul . In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu

t, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor,
de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor

total, vor fi extrasi 30 de castigatori si 33 de rezerve.

SECTII 8. PROCEI) URA DE VAI,IDA A CASTIGAT ORILOR SI INMANAREA
PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia Mediapost Hit Mail 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.
8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin intermediul adresei de e-mail
ulilizate la inscrierea in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept
castigatori, in intervalul orar 09:00 - 18:00; adresa de e-mail utilizata seryeste 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 rezeryelor.
8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va fumiza Orgarizatorului prin intermediul
urrui link seourizat trimis catre adresa de e-mail utilizatala inscrierea in Campanie, infbrmatiile necesare
idcntificarii si validarii lui.
In cadrul e-mail-ului, Participantului i se va solicitaca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la
trimiterea link-ului securizat sa completeze datele de contact necesare pentru procesul de validare si
inmanare a premiilor pe pagina web deschisa in momentul accesarii link-ului.
In cadrul paginii web, participantul va trebui:
a. sa confirme ca are drept de participare conform Regulamentului
b. sa declare urmatoarele informatii: nume si prenume complet, data nasterii, numar de telefon,
adresa de livrare premiu.

8.4 Dupa frnalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile
prezentului Regulament.

8.5 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 parte a Ot ganizatorului.
8.6 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 ptevazute de prezentul Regulament, prima rezervain ordinea desemnarii acestora. Daca nici
aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezervqin 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 propri etatea Organizatoflui. Conditiile de validare a
rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu
indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in cars nu sunt suficiente inscrieri in Campanie pentru
acordarea tuturor premiilor.

7



8.8. In cazul in care castigatorii nu pot fi confactati/ nu completeaza formularul cu datele solicitat-e/---'

nu trimit documentul solicitat (in cazul castigatorului premiului ce consta in Espressor autotnat Saeco

PicoBaristo) in termen de 3 zile lucratoare de la momentul trimiterii link-ului securizat, atribuirea

premiului se va face catre rezerve, in ordinea extragerii lor.

8.9 Castigatorii vor fi afisati pe Site-ul Campaniei, www.youtil.ro. in
youtil.rolcontest/fairy-premiaza-EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/,

https://ro.pg.com/regulamente/, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de

In cazul in care vreunul dintre premii nu va putea fi acordat, acesta va

Organizatorului.

8.L0 Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi expediate castigatorilor la

acestia in cadrul procesul de validare, pe cheltui ala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii

procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai taruiu de 30 de zile luc,ratoare de la data publicarii

castigatorilor.

Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si

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

conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Curierul privat va incerca sa liweze 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.

8.11 Participarea la acest Campanie presupune acceptul Participantilor referitor la faptul ca numele,

prenumele si premiul castigat pot fi facute publice pe site-ul Campaniei www.youtil.ro si pe

https://ro.pg.com/regulamente/ in cazul in care sunt desemnati castigatori ai Campaniei.

8.12 In cazul in care premiul este rcfuzat de catre castigator, el va ramane in posesia Organizatorului

care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor

sale.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin partictpg{gqlq Carypg4te ryfti"ip*tii s""t d. u" si sa se

conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in
conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea

prezentei Campanii.

9.2 RaspundereaOrganizatorului si agentiilorimplicate inorganizareaprezentei Campanii cuprivire
la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea:
r pentru inscrierile incomplete sau incorecte, precum si pentru inscrierile trimise inainte sau dupa

Perioada Campaniei;
. eventualele dispute legate de adresa de e-mail folosita la inscrierea in Campanie;
. cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament

Oficial;
r pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu irrtarziere a e-mail-uri1or, respectiv neprimirea,

pierderea sau primireaintarziata a e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers,

determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se

limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de

curent electric etc);
. pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet,

nefunctionalitati ale fumizorilor de curent electric etc;

8



r erorile in datele futnizate de catre Participanti, dacaeste cazul; acuratetea datelor de contact este
responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in
cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea transmiterii
premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

' imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de

l*

cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
g

'{ derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor,."1

,l LUc internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea site-ului
este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea
efectuarii inscrierilor in Campanie.
9'4 Organizatorul nu isi asuma raspunderea. si nu va fi parte in disputele referitoare la drcptul de
proprietate asupra premiului. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea
premiului nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul
Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada
participarii valabile in Campanie.
9'5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentat a de data calendaristica si ora (minute,
secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a
mesaj elor/ inscrierilor de catre participanti.

9'6 Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre
Organizator.
9'7 Otganizatod are dreptul de a invalida formularele de participare care contin informatii false
ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.
9'8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitorizamodul in care se desfasoara
inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi
anulate.

9.9 Organizatorul isi rezervadreptul de a exclude definitiv oriclqparticipant in Campanio oare, prin
comportamentul fraudulos sau conirai U""eioi rn*uuuii, ui" cteazabunul mers al Campaniei.
9'10 otganizatorul Campaniei va acorda premiul numai in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial. In cazul in care Organizatod constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a
respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament oficial, Organizatorul isi rezervadreptul de a
suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Orgarizatorul sa
datoteze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care organizatorul constata
asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului
valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de organizator in legatura cu acesta.
9'11 Otganizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazde tentativa de frauda , abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori
costurile af'erente acestei Campanii. Organizatorul isi rezervadreptul de a exclude definitiv din randul
Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga perioada a
Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi vreun premiu in cadrul Campaniei. In
cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului,
Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoan e, pe baza dovezilor
existente.
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SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND P CRAREA DATELOR CARACTER

PERSONAL

10.1 Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile

prezerrtate in Anexa 1 a acestui Regulament oficial.

10.2 Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter persona.l

legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITF'

t

ttA

11.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor

obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil

veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care OrganizaIorul Campaniei este obligat sa il
calculeze, sa il retina si sa il transfere Ia bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.22712015 privind

Codul Fiscal, daca este cazul.

ll.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in

sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA L2. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

l2.l Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea

Campanici, pcntru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar

ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa. in cel mai

scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul Site-

ului Campaniei https://www.youtil.rol in sectiunea Campaniei youtil.rolcontest/fairy-premiaza-

EXTRAmomentele-petrecute-in-familie/ si pe https://ro.pg.com/regulamente/

SECTIUNEA 13. F'ORTA MAJORA

13.1 Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare

a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe

acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

13.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive

independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform

Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea

privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau

intarziata. Orgarizatod nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada

corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

SECTIUNEA 14. LITIGII

l4.l Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de

instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

14.2 Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre agentia

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Brezoianu, nr.

23-25, Corp B, etaj 4, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii tuturor
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Dvpa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o

reclamatiilsesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

ul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea

motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de Ia data primirii.

si autentificat de Societate Profesionald Notariald WRITAS, astazi data autentificarii, intr-
original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va

inarhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor

DINICU ELENA-LILIANA
in calitate de mandatar al

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S
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ANEXA nr. 1

Ia REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

,,Fairy premiazi EXTRA momentele petrecute in familie!"

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 13.08.202 1 - 13.09.2021

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE DISTRIBU'IION
S.R.L. si imputemicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura
protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 20161679
privind protectia persoanelor ftzice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directiveig5146 / CE (RGPD).

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

Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector
2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4011190812005, CUI RO 17756999 (denumita in
continuare " ,,Operatorul")opersoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul:

GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Ion Brezoianu,
w.23-25, Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40171812009, avand cod unic de
inregistrare 24980530, in calitate de Imputernicit,

LION COMMUNICATION SERVICES S.A.., cu scdiul social in Buouresti, seotor 1, str. Nicolae
Iorga nr. 13, Corp A, etq3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l853 Il2009,avand
cod unic de inregistrare 258485 54, in calitate de Imputernicit,

respectiv MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, m. 42-46, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40l 82951 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917 , in
calitate de SUB-Imputernicit (partener contractual al Graffrti Public Relations S.R.L.)

precum si SEGMANTA LTD. cu sediul in Rothschild Boulevard 45, Tel Aviv, Israel6688306, IL, in
calitate de Imputernicit.

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

Email: office@eraffitipr.ro
Cerere scrisa la adresa: Bucuresti, sector 1, str. Ion Brezoianu, m.23-25,Corp B, etaj 4 *

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:

^
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-Pentru Participantii la Campanie, pe Site-ul Campaniei vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de

e-mail, parola aferenta contului de utilizator pe www.youtil.ro, imaginea (fotografia) inscrisa in cadrul

Campaniei, date aferente vizitei website-ului campaniei www.youtil.ro (cookie-uri si mecanisme

similare);

-Pentru Castigatorii Campaniei desfasurate pe Site-ul Campaniei, in plus fata de cele de mai sus,

fi prelucrate: numar de telefon, adresa de livrare a premiului, data nasterii, semnatura (pe

verbal de primire a premiului). o.,
Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele U

orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare, pe Site-ul

Campaniei, s u Lyeutil.Io-si pe site-ul https://ro.pg.com/regulamente/, si vor fi sterse in maxim 30 de

zile de la acordarea premiilor.

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanic si astfcl pcntru a putea fi eligibila de

a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizatatrebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor

sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participanlii confirmd cunoaqterea prevederilor Regulamentului oficial

5i i;i exprim[ acordul in privinta acestora qi cu privire la includerea datelor personale inbaza de date a

Operatorului, in scopurile prezentate mai jos.

Participand la aceasta Campanie declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu

Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Procter & Gamble aflata la urmatoarea adresa:

https://www.pe. statement.shtml

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si prin
intermediul Imputernicitilor, in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) participarii la Campanie a persoanelor vizate;
(iii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
(iv) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale

Operatorului;
(v) solutionarii cererilor participantilor la Campanie.

4, Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la
Campanie de a se inscrie si de a participalaprezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor

Regulamentului oficial si de a li se oferi, dacavafr cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi:
exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de

judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor
arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solulioneazd dispute, a

avocatilor, consultantilor nostri etc.

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite

prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la
Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizariiintereselor legitime ale Operatorului.
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Operatorul nu ia deciziibazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie
(inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efectejuridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze
intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Imputernicit vor fi dezvaluite
, imputernicitilor Operatorului - Graffiti Public Relations, Lion Communication Services,

LTD., sub-imputernicitului - Mediapost Hit Mail, societatii de curierat care va livra premiile
pfecum sl autoritatilor, in cazurile in care operatorul sau Imputernicitii trebuie sa

obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului procter &
Gamble sau operatori sau parteneri din strainatate ai Procter & Gamble, din state membre sau ne-
membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si
contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament.
Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor
categorii de terti: imputernicitului pentru marketing direct al Procter&Gamble Distribution, in cazul in
care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Procter&Gamble Distribution,
societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului, cum ar fi furnizori de
sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv fumizorii de servicii de telecomunicatii,
tealizarc copii de rezelasi recuperareincazde dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati
cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care
activitatea lor necesita aceste informatii.
Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul
paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi
aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter
personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare
si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale
prelucrate in legatura cu Campania, faraa anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara aobtine
in prealabil consimtamantul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre
Imputernicitii Lion Communication Services, Graffiti Public Relations si Sub-Imputernicitul
Mediapost Hit Mail timp de 30 de zile de lalivrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care
au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la
solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizatein niciun
alt scop, panalamomentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, operatorul va sterge/distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitutui obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vwate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe
durata Campaniei, urmatoarele drepturi :

(i) dreptul de informare;
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(ii) 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

acestuta;

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

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

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

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vii) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrari
(viii) dreptul la portabilitate a datelor'

(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatd inclusiv
crearea de profiluri;
(x) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare

dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale

prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata

Imputernicitului Graffiti Puhlic Relations SRL, la sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ion Brezoianu nr.

23-25, Corp B, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@graffitipr.ro

De retinut:
o perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de

zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de

complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
. Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in
baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi
identificata drept persoanavizata,Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu

exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare oarc sa pernrita identificarea.

8. 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 Imputemicitilor 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 fumizarea datelor cu

caracter personal catre Operator/ Imputerniciti, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in
baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie,

identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modificaprezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea

t
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datelor cu caracter personal ale persoan elor 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
cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la
Regulament.

10.

In

Alte prevederi

in care, in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor
, participantii confirma ca aD informat aceste persoane cu privire la modul in care datele

caracter personal vor fi prelucrate qi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfagurarii
paniei gi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens,

Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei Anexe.

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. 67912016 privind protectiapersoanelor fizicein ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile
in domeniu.
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