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pir

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
l. Organizatorul Concursului "C6qtigd kit-ul Pantene pentru un pdr WOW in fiecare zi" (denumit in
continuare,,Concursul") este GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Str. Ion Brezoianu, nr.23-25, corp B, etaj 4, sector 1, CUI nr.24980530, atribut fiscal RO, numar de
ordine in registrul comertului J40171812009 (denumita in continuare "Organizator" sau "Graffiti
Public Relations") in beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social in Bucuregti,
B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avdnd C.U.I. J4011190812005, RO 17756999 (denumit in continuare
P&G)
2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare
(,,Regulament"), care este obligatoriu pentru toti participanlii. in ceea ce priveste operatiunile privind
colectari Ei/sau prelucrdri de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de cdtre Organizator.
3. Organizatorul igi rezervd, dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfEqurdrii
Concursului, avdnd obligafia de a anunla publicul in mod oficial, in aceeagi manierd in care a fost
ftcutd qi informarea iniliald. Astfel de modificdri vor fi fbcute publice cu cel pu[in24 de ore inaintea
intrdrii in vigoare.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
1. Concursul, care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in
derularea Concursului, este organizat in conformitate cu prevederile Ordonanfei Guvernului nr.
9912000, privind comercializarea produselor qi serviciilor pe piafd, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare; prevederile legii 50612004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia
vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european67912016
privind protectia persoanelor frzice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFA$URARE $I DURATA CONCURSULUI
1. Concursul este organizat qi se desfdgoard in mediul online, pe pagina de Instagram a Brand-ului
Pantene Romania (https://www.instaeram.corn/pantene.romania/)

2. Concursulvaincepepedata de02.09.2020,ora 1l:00, qivadurapindpe 09.09.2020,ora23:59:59,
denumitd in continuare "Perioada desfrqurdrii Concursului" sau "Perioada Concursului". Orice
Participant care nu se incadreazd in acest interval de timp nu va fi luat in considerare.
SECTruNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
1. Concursul este deschis participdrii tuturor persoanelor frzice, cu domiciliul/reqedin{a in Romdnia,
cu vdrsta de minim 18 ani (impliniti pdn6,la data inceperii Concursului), care respectd termenii gi
condiliile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare,,Participantii").
2. Nu pot participa la acest concurs rudele panala gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati
ai companiilor colaboratoare.
3. Participarea la acest concurs implicd cunoaqterea qi acceptarea integrald, expresd qi neechivocd a
prezentului Regulament.
4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie,
precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionatelapunctul2 de

mai sus.
SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CONCURSULUI -.]
1. Regulamentul este disponibil oricdrui"solicitant, in ilod gratuit, pe intreaga duratd a concursului,
in oricare dintre urmdtoarele modalildli:
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2. Potrivit liberei decizh a Organrzatorului, Concursul poate fi, medializat, in scopul informarii'
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare qi/sau cu rol informativ. Informaliile
pe care astfel de materiale le pot conline vor fi interpretate gi completate in conformitate cu
prevederile Regulamentului.
3. Organizatorul nu i;i va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoaqterea ori necunoaqterea
Regulamentului ;i a modificdrilor acestuia de cdtre Participanfi, cdt timp cdt acestea au fost puse la
dispozilia P articipanf ilor.
4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului qi nici repararea unui potenlial
prejudiciu produs prin suspendarea regulamentard a Concursului.
5. Participarea la Concurs implicd cunoaqterea qi acceptarea integrald, expresd Ei neechivocd a
Regulamentului.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI
1. Pentru inscrierea valida in Concurs, participantii trebuie:
a) Sa se inregistreze sau sa se autentifice pe Instagram.com
b) Sa ufinaroasca pagina de Instagram Pantene Romania.
(https //www. instael arn. cordpantene.rornania/)
c) Sa mentioneze in cadrul sectiunii de comentarii a postarii de concurs, pe Perioada Concursului
mentionata la sectiunea3.2 de mai sus, ce anume apreciaza cel mai mult la produsele Pantene si sa
eticlteteze e, un prieten/o prietena care foloseste produse Pantene.
2. Un participant unic, identificat prin intermediul contului de Instagram utllizat la inscriere, are
dreptul la maximum 10 inscrieri pe toata Perioada Campaniei, cu conditia ca persoana etichetata sa
fie diferita de fiecare data.
ln cazul in care Organizatorul identifica mai mult de 10 inscrieri valide efectuate de catre un
Participant unic, in tragereala sorti vor fi luate in considerare doar primele 10 dintre acestea, ordinea
inscrierilor fiind cea cronologicaraportata la ora postarii acestora.
3. inscrierile care nu respectd prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate qi Participantul va
fi inqtiinlat in consecinlI.
4. Fdrd a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul iqi rezervd dreptul de a verifica
situafiatiile care ridica suspiciuni, iar in cazul in care sunt constatate neregularitdfi, respectivele
inregistrari vor fi invalidate.
4. Castigatoriil vor fi alesi prin extragere aleatorie si vor fi anuntati pe data de 14.09.2020, printr-o
postare de tip Insta Story (Poveste) pe pagina mentionata la sectiunea 3.1, dar si printr-un comentariu
la postarea de concurs.
5. Continutul paginii Instagram Pantene Romania (https://www.instaeram.corn/pantene.rornania/)
este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator sil sau legaturi cu pagini de internet care nu
sunt confoffne cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea
autorului/ participantului sau prezentarca unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din
Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului.
Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care:
A fost rcalizalain urma unor prelucrari de cadre din mai multe materiale foto diferite;
Are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din
punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul
sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveazadiscriminareapebazade rasa,
religie, sex, origine nationala, dizabilitati frzice sau de varsta, sau care incalca
drepturile unei terte persoane;
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
:
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din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de
diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va
adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea
tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut
raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Concurs
respectiva imagine/ respectivele imagini;
Arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau
comportamente iresponsabile etc. ;
Nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in
cadrul prezentului Regulament
Contine informatii referitoare la minori.
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SECTruNEA 7. PREMIILE
f . in cadrul acestui Concurs este acordat, prin tragere la sor,ti, un numdr total de 30 premii, dupd cum
urmeaz6:

o
o
o

Pro-V: qampon, balsam, ulei de pdr in valoare de 52,99 RON / set
10 seturi Pantene Superfood: Eampon, balsam in valoare de 49,99 RON / set
10 seturi Hair Biology Full&Vibrant: Eampon, balsam, mascd in valoare de 59,99 RON / set
10 seturi Pantene

Valoarea toatala a premiilor:7.629,7 lei RON
2.In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata Perioada
Concursului.

3. Participan{ilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepfia cheltuielilor normale de desft$urare a Concursului (ex. Contravaloarea
accesului la intemet).
4. Cfutigdtorii nu au posibilitatea qi nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si
nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. C6qtigdtorii sunt singurii beneficiari ai premiilor
atribuite Ei nu pot ceda drepturile asupra premiilor cdqtigate unor alte persoane.
5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii gi nici cu valoarea lor in bani. in
cazul rcfuzului vreunui potenfial CAqtigdtor de a beneficia de premiu (prin refuzul unui CdEtigdtor
insemndnd ci respectiwl C0Etigdtor nu doreqte sd intre in posesia premiului), acesta va pierde dreptul
de atribuire a premiului. in canil in care dupd frnalizarea Concursului rdmdn pt"-ii neacordhe,
Organizatod iEi rezervd" dreptul de a nu le mai atribui.
6. Refuzul de a primi premiul trebuie sd fie expres exprimat in termen de maxim 24 ore de la data la
care Organizatorul l-a inqtiinlat pe Cdqtigdtor de cAqtigarea premiului. Dacd potenfialul Cfutigdtor
nu-qi manifesti nicio opliune in acest termen, premiul se atribuie rezerve), dacd sunt indeplinite qi de
aceastd datd condifiile de validitate de cdtre cdqtigdtorulrezew6.
7.in cazulin care CAgtigdtorul premiului este o persoand lipsitd de capacitate de exerciliu, (persoane
ce nu au capacitate de exercitiu - neincluz6nd minoritatea) aceasta este indreptdfitd sd intre in posesia
premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzdnd semnarea de cdtre curator a unei
declarafii, dacd este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice rispundere
decurgdnd din acordarea premiului respectiv, precum ;i de plata oricdror daune sau pretenlii de orice
naturd,legate de premiu;i de participarea persoanei respective la Concurs.
SECTTUNEA 8. TRAGEREA LA SORTr gr DESEMNAREA CA$TTCATORTLOR
1. Tragerea la sorli va fi electronica, inregistrata Ei se va desfbgura de catre Organizator in termen de
2 zile de la finalizarea Concursului.
2.Latragerea la sorfi participd toate inscrierile valide rcahzate in Perioada desfbgurdrii Concursului.
3. Pentru fiecare premiu va fi extras un cAgtigdtor gi c0te 3 rezenre. in caztl in care un cAqtigdtor nu
poate fi anunlat sau nu poate fi validat in termenele qi in condiliile stipulate mai jos, la Secfiunea 9 a
Regulamentului, se va apela la prima rezewd a c0gtigdtorului respectiv, in ordinea extragerii gi se va
urrna aceeaqi procedura de anun{are gi validare. Dacd se parcurge procedura pentru toate cele 3

rezerve qi nu se frnalizeazd,corect validarea nici pentru ultima rezervd,premiul respectiv nu va mt
.i\
fi acordat, acesta rdmdnAnd in posesia Organizatorului.

SECTTUNEA
PREMIILOR

9.

ANLTNTAREA $r VALTDAREA CASTTCATORTLOR. ACO

1. Anunlarea cdEtigdtorilor

1.1. Anunlarea cAgtigatorilor desemnati in urma tragerii la sorti se va face pe 14.09.2020, conform
sectiunii 6.4 de mai sus.
1.2. Castigatorii va fi anuntat prin intermediul paginii de Instagram Pantene Romania,
https://www.instagrarn.com/pErntene.romania/, printr-o postare de tip Story (Poveste) si printr-un
comentariu publicat la postarea inscrisa in concurs. Ulterior anuntarii castigatorilor, acestia vor fi
contactati de catre administratorii paginii de Instagram Pantene Romania prin intermediul unui mesaj
privat trimis catre contul cu care s-arealizat inscrierea. Castigatorilor li se va solicita sa transmita, in
termen de maximum 3 zile lucratoare, printr-un mesaj privat, numele, prenumele, data nasterii,
numarul de telefon si adresa de livrare a premiului (inclusiv codul postal).
1.3. in cazul in care un cdqtigdtor nu poate fi anunlat, nu raspunde la mesajul trimis de catre
administratorii paginii de Instagram Pantene Romania in termenul specificat sau nu poate fi validat
in termenele qi in condiliile prezentului Regulament, se va apela la prima rezewd, a cdqtigdtorului
respectiv, in ordinea extragerii gi se va urma aceeagi procedura de anunlare qi validare. Procedura de
validare a rezervelor este aceeagi cu procedura de validare a cdqtigdtorului.
1.4.. ln cazul in care tezervele nu vor putea fi contactate gi/sau validate, premiul nu se mai acorda
rezewelor gi va ramAne in proprietaleaOrganizatorului.
1.5. Lista castigatorilor validati se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de Instagram
PANTENE Romania, in sectiunea de comentarii a postarii de Concurs, in termen de maximum 10
zlle dela data validarii acestora.

2. Acordarea premiilor
2.1. Premiile vor fi expediate frzic, prin intermediul unui curier privat, la adresele furnizate de
castigatori prin mesaj privat catre pagina de Instagram Pantene Romania, mentionata la sectiunea 3.1
ulterior transmiterii datelor solicitate, dar nu maitarziu de 45 de zile lucratoare de la validarea lor.
2.2. Participantul la Concurs, desemnat cdgtigdtor in urma tragerii la sorfi, care refuzd, sau care nu
indeplineqte conditiile prevdzute de Regulament pierde in mod automat calitatea de c0qtigdtor gi nu
poate intra in posesia premiului.
2.3. Premiile care, inbaza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor rdmdne la
dispozilia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera
necesara sau potrivita intereselor sale.
SECTruNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
l. 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. 110 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.
2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (exemplu:
contravaloarea accesului la Internet necesar pentru inscrierea in Concurs etc).
SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin inscrierea la Concurs, Participanlii sunt de acord cu prevederile Regulamentului ;i sunt de
acord cd,in cazulin care vor ca;tiga, numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de livrare vor
fi oferite Organizatodui, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea
premiului.
2. Organizatorul se obligd sd respecte prevederile Regulamentului (UE) nr.67912016 (in continuare
,,GDPR"), privind proteclia datelor personale ale Participanlilor stocate pe durata Concursului qi
ulterior acesteia. Ca atare, Organizatod se angajeazd sd pdstreze confidenlialitatea datelor personale
ale Participanfilor la Concurs qi sd le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
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3. In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor
de catre:

fi prelucrate

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 tlis1ggg (denumita
in
continuare "Operatorul").

\

prin intermediul GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion
Brezoianu, nr.23-25, corp B, etaj 4, sector 1, CUI w.24980530, atribut fiscal RO, numar de
ordine
in registrul comertului J40171812009 (denumita in continuare "Imputernicit").
Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre

persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Graffiti PR, persoana de contact: Giulia Tudor, adresa: Palatul Universul, Str.
nr.23-25 Corp B, et. 4, Bucureqti 010131, email: giulia.tudor(Dsraffitipr.ro

Actor Ion Brezoianu

4. In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra, prin Imputernicit, urmatoarele categorii de
date cu
caracter personal:
Pentru participanti:

(i)
(ii)

Numele de utilizator Instagram
Date rezultate din vizitareapaginii de Instagram Pantene Romania
(iii) Preferinte rezultate din postarea comentariului in vederea inscrierii in Campanie

In plus, pentru castigatori:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Nume
Prenume
Data nasterii
Numar de telefon
Adresa de livrare

5. Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor
Organizarea si desfasurarea concursului
Desemnrea si validarea castigatorilor

i)
ii)
iii)

fi prelucrate in vederea:

Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
6. Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial
al
Concursului.
T.Datele cu caracterpersonal vor fi dezvaluite Imputernicitului operatorului - GRAFFITI puBLIC
RELATIONS S.R.L., precum si autoritatilor, in cazuile in care Operatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
8. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate panaladata
de
09.10.2020.
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 colectato, cu respectarea
procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile,
dai nu mai
mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
T a expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal,
Operatorul va sterge/distruge aceste
date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputemicitilor
obligatii
similare
9. Participanfilor le sunt garantate drepturile prevdzute de GDPR privind protecfia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a acestor date cu privire
la:
a) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice mom"nt, afunci cand
prelucrarea se intemeiazape consimtamant, faraiaaceasta sa afectezelegalitateaprelucrarii
efectuate
pebaza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
b) dreptul de acces la date potrivit cdruia orice perso and, vizatd, are dreptul de a obline de la
Otganizator, la cerere qi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmareu fuptul,ri cd
datele care
ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de c6tre Organizator;

c) dreptul de opozilie potrivit c[ruia persoana vizatd are dreptul de a se opune in orice moment,
motive intemeiate qi legitime legate de situalia sa particulard, cd datele care o vizeazd. sd facd obi
unei prelucrdri, cu exceplia cazurrlor in care existd dispozilii legale contrare;
d) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Da
cu Caracter Personal.
e) dreptul de intervenlie asupra datelor potrivit cdruia orice perso anavizatd, are dreptul de a obline
la Organizator, la cerere qi in mod gratuit:
i. dupd caz, rectiftcarea, actualizarea, blocarea sau qtergerea datelor a cdror prelucrare nu este
conform[ legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. dupd caz, transfoffnarea in date anonime a datelor a cdror prelucrare nu este conformd legii;
f) dreptul la restrictio nar ea prelucrarii.
10. Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani ladata
inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.
In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand
persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele
de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputemicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al
autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu
varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de
prelucrare si stocare.
11. 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 Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputemicitului 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 neautoizat la datele cu
caracJet personal transmise, stocate sau prelucrate.
12. In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal
apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la
modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate qi faptul ca aceste date sunt folosite in
scopul desfaqurarii Concursului qi 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 sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Concurs 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 protectia persoanelor frzice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNE A 12. CONTESTATII SI LITIGII
Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului in scris la adresa de email giulia.tudor@gtaffitipr.ro, pana la data de 09.10.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio
contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in
termen d,e o zi de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la
adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
in cazul unor litigii aparute intre Organizator;i participanfii la concurs, acestea vor fi solulionate pe
cale amiabild. Daca nu este posibilS rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, parfile implicate in litigiu
vor inainta litigiul spre solufionare instanlelor competente.
SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului.
- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat
de catre Organizalor, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
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vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in irnposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament.
2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand
rnbaza liberei decizlh a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de
situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. LIMITAREA RASPUNDERII
l. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda
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sistemului, abuz sau orice alte tentative cate ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a
Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din
Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatod urmand sa informeze respectivul
participant cu privire la aceasta decizie.

2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia
Or ganizatorului este defi nitiva.
3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

,/
{

Inscrierile efectuate in afaraPerioadei Concursului mentionate mai sus;
Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din
motive tehnice sau independente de vointa Organizatodui;
,/ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra conturilor de Instagram
utilizate la inscrierea in Concurs;
,/ Erorile in datele fumizate de catre Participant. 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 fumizaii de catre participanti
a unor date eronate care au dus la imposibilitateaidentificarii castigatorului sau inmanarii
premiului;
r' Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de
Organizator;
/ Caztlr:rle in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul
Regulament Oficial;
/ Situatiile in care contul de Instragram de pe care este realizata inscrierea nu poate fi
identificat sau contactat si ca atare Organizatod nu poate contacta participantul la
Concurs;
r' Organizatorul nu va fi raspunzator pentruniciunul 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' Orgarizatorul nu va fi responsabil pentru intaruiei'le in livrarea/ inmanarea premiilor
cauzate de intarziei, in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii
de servicii de curierat);
4. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
inscrierea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta g[ava
sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Noturiald VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial ;i 4 (patru) duplicate,
din care unul va ram0ne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor.
SC. MEDIAPOST

HIT MAIL S.A.

prin reprezentant
Gabriela Craciun
S.S

