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ACT ADITIONAL nr. 1

la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PRF],MII

,,2 pasi simpli pentru a castiga un zambet sanatos"
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 13.06.2019 - 31.07.2019

Organizatorul campaniei promotionale ,rZ pasi simpli pentru a castiga un zambet sanatos" (denumita in
continuare o,Campania"), LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector I,
str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l853112009,
avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO (denumita in continuare ,fgentia" sau

,,Organizatorul"), ce desfasoara campania promotionala in beneficiul 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 ,,P&G"), decide modificarea Regulamentului
Campaniei Promotionale ,,2 pasi simpli pentru a castiga un zambet sanatos" (denumit in continuare

,,Regulamentul Oficial"), autentificat sub nr. I2l0 din 12 iunie 2019 de notar public Nica Oana Raluca din
Bucuresti, in conformitate cu Sectiunea l, alin. 1.5 din Regulamentul Oficial, dupa cum urmeaza'.

Art. I. Organizatorul decide prelungirea perioadei de desfasurare a Campaniei si modificarea locului de

desfasurare a Campaniei, astfel incat Sectiunea 3, dENUMitA'LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
SI PERIOADA CAMPANIEI", art .3.1din Regulamentului Oficial se modifica si va avea urmatorul continut

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 13.06.2019 (ora
16.00.00, ora Romaniei) - 31.07.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare

,,Perioada Campaniei"), prin intermediul website-ului www.youtil.ro, in sectiunea dedicata Campaniei,
(denumit in continuare,,Site-ul Campaniei").

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea
la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Art. II. Organizatorul decide modificarea in consecinta si a mecanismului Campaniei, astfel incat, SectiuneaT,
denumita..,,^rt.7.1dinRegulamentuluioficialsemodificasivaavea
urmatorul continut:
6.1. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a ayea sansa de a castiga unul dintre

premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte
urmatorul mecanism:

a) Sa acceseze Site-ul Campaniei www.youtil.ro, in sectiunea Campaniei, oricand in Perioada
Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada 13.06.2019 (ora 1.6.00.000 ora Romaniei) -
31.07.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).

b) 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 Concurs.
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d) Sa raspunda celor 3 intrebari postate in sectiunea de Concurs prin alegerea unei variante de
dintre cele disponihile:
1. Ce tip de periuta folositi?
2. Aveti copii?
3. Daca aveti copii, care este varsta lor?

e) Sa confirme ca a citit, a inteles si este de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei

0 Sa apese butonul ,,PARTICIPA" pentru transmiterea formularului si finalizarea inscrierii in
campanie.

Inscrierea pe Site-ul Campaniei ivww.youtil.ro. in Sectiunea Campaniei, se va face dupa cum
Drmeaza'.

./ Participantul se va inscrie prin completarea si trimiterea, pe Perioada Campaniei, a formularului
de inscriere disponibil pe Site-ul Campaniei rvwrv.voutil.ro. in Sectiunea Campaniei (accesibil si
de pe mobil sau tableta).

'/ Inscrierea este valabila doar daca se efectueaza completarea formularului de inscriere si
transmiterea acestuia in prealabil, conform mecanismului descris anterior, exclusiv in Perioada
Campaniei 13.06.2019 (ora 16.00.00, ora Romaniei) - 31.07.2019 (ora 23.59.59, inclusivo ora
Romaniei).

'/ Participantul trebuie sa raspunda intrebarilor anterior specificate prin alegerea unei variante de
raspuns din lista de variante disponibile in cadrul Sectiunii Campaniei.

./ Un Participant se poate inscrie in mod valabil in Campanie o singura data.

'/ Pentru a se putea inscrie pe Site-ul Campaniei wwrv.youtil.ro. in sectiunea Campaniei,
Participantul trebuie sa completeze urmatoarele campuri, in formularul afisat:
1. Campul obligatoriu corespunzator numeluil
2. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
3. Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail a Participantului, prin intermediul

careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept
castigator;
*Un Psrticipant unic este identificat prin aceeasi adresa de email.

4. Brfa obligutorie pentru inscrierea valabila in campanie:
! Sunt de acord cu Termenii si Conditiile Concursului (obligatoriu)

Necompletarea oricaruia dintre campurile 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 1, si sa confirme
acceptarea si luarea la cunostinta a acestora prin bifarea casutei corespunzatoare, numai dupa citirea
documentului, conform celor de mai sus.

Dupa inregistrarea in Campanie prin intermediul Site-ului Campaniei, Participantul va primi in scurt
timp un mesaj de confirmare a inscrierii prin intermediul unui mesaj pop-up.Mesajul va fi afisat pe
Site-ul wrvw.youtil.ro. in sectiunea dedicata Campaniei, dupa fiecare inscriere.
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Un Participant poate sa castige un singur premiu oferit prin tragere la sorti in cadrul Campaniei.
Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email. In cazul in care Oiganizatorul
considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului
Oficial, are dreptul de a o anula, faraa anunta in prealabil Participantul respectiv.

)' ' h) Nu vor fi luate in considerare inregistrarile prin intermediul Site-ului Campaniei rvwr.v..v-outil.ro. in
sectiunea Campaniei, 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.

i) Mesajele Campaniei:
In urma efecuarii unei inscrieri in Campanie prin intermediul site-ului Campaniei, Participantul va
primi un mesaj de raspuns tot prin intermediul Site-ului Campaniei rvww.youtil.ro. in sectiunea
Campaniei, de tipul celor de mai jos, dupa cum urmeazai daca inscrierea este completa si efectuata
in Perioada Campaniei: ,,Felicitari! Aifost inscris in campania,,2 pasi simpli pentru a castiga un
zambet sanatos". "

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.

j) Dupa data limita de primire a inscrierilor (31.07.2019, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei),
Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la trimiterea/ primirea mesajelor prin intermediul
Site-ului Campaniei rvww.youtil.ro in sectiunea Campaniei.

K) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a
preveni eventuale tentative de frauda.

l) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

Art.III Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 28 iunie 2019
. Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial, pe care il modifica in consecinta, toate
celelalte dispozitii ale Regulamentului Ofi cial ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost incheiat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva Notarului Public si in
3 duplicate astazi,28 iunie 2019, data autentificarii de catre Notarul Public.

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

TOMESCU LAVINIA _ AMELIA _ CARMEN
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
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