prezentului inscris

DUPLICAT

OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,Castiga o excursie in Europa cu Discreet Cities"
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01.07.2019 - 31.12.2019

SECTIUNEA

1.1.

1.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promotionala "Castiga o excursie in Europa cu Discreet Cities" (denumita in contrnuare
,,Campania") este organizata si desfasurata de LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu

sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistratala
Registrul Comertului sub nr. J40l853112009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal
RO (denumita in continuare ,fgentia" sau ,,Organizatoruf'), in beneficiul Procter & Gamble
Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J401II90812005, CUI RO 17756999 (denumita in continuare ,,P&G").
In ceea ce priveste operatiunile privind colectari qi/sau prelucrbri de date cu caracter personal, acestea
vor fi rcalizate de cdtre Organizator si de catre agentia Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul in Str.
Siriului, ru.42-46, sector 1, Bucuresti, inregistratala Registrul Comertului cu nr. J40l 82951 2000,
Cod unic de inregistrare RO 13351917, respectiv agentia Mindtree Limited, cu scdiul in Phasc V, SEZ
Unit, Global Village Special Economic Zone Global Village Special Economic Zone, Mylasandra,
Behind RVCE, Mysore Road, Bangalore - 560 059, India.

1.2. Campania

se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la
Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuarc,,R.egulamentul OJicial').

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile,
fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
site-ul https //ro.p g. com/re gulamente/ .
Accesand site-ul www.youtil.ro
printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din strada Nicolae
Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, Bucuresti, pe toata durata de desfasurare aCampaniei.
acce sand

:

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate ft mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel
de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a
Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

1.5

Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv
dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii
Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in
vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca
acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe:
- https://ro.pg.com/regulamente/; si

-

www.youtil.ro

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.I

Campania este organizatain conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.9912000 privind
comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1.

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.07.2019
00.00.01, ora Romaniei) - 31.12.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in
continuare ,,Perioada Campaniei"), prin intermediul website-ului www.youtil.ro, in sectiunea,
Concursuri, dedicata Campaniei (denumit in continuare,,Site-ul Campaniei").
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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 Ofi cial.

3.2. Campania se va

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.I.

Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele P&G marca,,Discreet" importate si/sau

distribuite si comercializate de catre Organizator pe teritoriul Romaniei, in ambalaj de 60 sau 100
bucati, (denumite in continuare in mod colectiv ,,Produse participante" sa.u individual ,,Produs
participant").

4.2.

Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft in fiecare dintre
locatiile ce comercializeaza Produse Participante pe teritoriul Romaniei.

4.3

Dupa incheierea Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs
participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de
consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara
Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele cuprinse in Perioada Campaniei.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1.

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor ftzice, cetateni romani sau straini, rezidenti
sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu
varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile
prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual ,,Participant" si colectiv

,,Participantt').

5.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice antorizate, nici angajatii
Organizatorului, ai Agentiei sau ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei,
dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, fratel sora).

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica

cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca

de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.r

In cadrul Campaniei pot fi castigate urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:
60 (saizeci) de premii constand in trolere, fiecare in valoare unitara de L90 lei (TVA inclus).
6 (sase) vacante pentru 2 (doua) persoane catre destinatia favorita* din Europa in valoare
unitara de 5000 lei (TVA inclus).
*Destinutiufavorita din Europa - una dintre locatiile din Europa mentionate in cele ce urmeaza.
Specificatii aplicabile premiilor ce constau in vacante:
F Destinatiile disponibile dintre care participantul extras ca fiind castigator al unuia dintre premiile
ce constau in vacanta pentru 2 (doua) persoane catre destinatia favorita din Europa sunt
urmatoarele: Roma, Milano, Barcelona, Madrid, Munclten, Berlin, Praga, Viena, Bruxelles,
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Fiecare premiu din aceasta categorie include cazarea la un hotel de 4* din orasul ales de catre
castigator pentru 2 nopti;
Voucherele vor putea fi utilizate in maximum 90 (nouazeci) de zile deladata castigului. Cu toate
acestea, voucherele nu vor putea fi utilizate in perioada Craciunului, Anului Nou, Pastelui, ori a
altor evenimente/targuri/expozitii de interes national.
Fiecare premiu din aceasta categorie include diurna de 200 euro/ excursie pentru cele doua
persoane, respectiv pentru castigator si insotitorul acestuia;

F Fiecare premiu din

)
F

)

F

6.2.

aceasta categorie include bilete de avion dus-intors pentru castigator si
insotitorul acestuia, nefiind inclus transferul de la aeroport la hotel.
Premiile din aceasta categorie vor putea fi revendicate in termen de maxim 90 de zile
calendaristice de la data validarii castigatorului prin intermediul Agentiei de turism MP
Professional Tourism SRL;
Odata ce castigatorul a optat pentru anumite variante de bilete de avion propuse, acesta are
obligatia sa le utilizeze caatare, nefiind posibile negocieri si reprogramari succesive in functie de
programul si optiunile repetate ale castigatorului. In situatia in care in intervalul ales pentru
efectuarea excursiei nu exista bilete de avion disponibile, castigatorul va beneficia de o alta
optiune/programare ce ii va fi pusa la dispozitie, cat mai apropiat de perioada solicitata de
castigator;
Preturile difera in functie de perioada aleasa pentru deplasare, astfel incat, in perioadele de sezon,
valoarea voucherului este posibil sa nu poata acoperi toate cheltuielile pentru fiecare excursie
astfcl cum cstc prczcntata mai sus; prin urmarc, in functic dc pcrioadclc propusc dc agcntic si
perioada pentru care castigatorul doreste sa opteze, partile vor ajusta detaliile excursiei astfel incat
castigatorul sa poata opta pentru o perioada in care toatelcat mai multe servicii sa fie incluse,
conform prezentarii de mai sus, iar odata ce castigatorul a optat pentru o perioada propusa, acesta
are obligatia sa o utilizeze caatare, nefiind posibile negocieri si reprogramari succesive in functie
de programul si optiunile repetate ale castigatorului. In situatia in care in intervalul ales pentru
efectuarea excursiei nu exista bilete de avion disponibile sau camere disponibile in hotelul
desemnat, castigatorul va beneficia de o alta optiune/programare ce ii va fi pusa la dispozitie cat
mai apropiat de perioada solicitata de castigator si pe care castigatorul are obligatia sa o utilizeze
caatare, nefiind posibile negocieri si reprogramari succesive in functie de programul si optiunile
repetate ale castigatorului;
In cazul in care participantii doresc sa beneficieze si de alte servicii in afara celor ce sunt incluse
in descrierea premiilor, cheltuielile aferente serviciilor respective vor fi suportate de catre
participanti, fara a fi in responsabilitatea Organizatorului.

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 44.334lei (TVA si impozit
pe premii incluse).

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul

acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in
bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea
parametrilorl caracteristicilor premiilor. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si
nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane, cu exceptia situatiei desemnarii
insotitorilor castigatorilor premiilor ce constau in vacante.

6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de ex. costul de
achizitionare a Produselor participante la Campanie, costuri pentru acces la internet).

6.5. Participantii

la Campanie isi asuma obligatia de a detine documente de calatorie valabile, de a colabora
cu agentia de turism MP Professional Tourism SRL in furnizarea la timp a tuturor informatiilor si
documentelor necesare, asa cum le sunt solicitate, de a strange toate documentele necesare si de a
actiona conform instructiunilor si recomandarilor furnizate de catre agentia de turism MP Professional
Tourism SRL. Agentia de turism va contacta fiecare castigator in parte pentru a explica in detaliu ce
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acte si demersuri sunt necesare efectuarii excursiei. Castigatorii au obligatia de a respecta
si conditiile indeplinirii formalitatilor de calatorie.

*

SECTIUNE A 7, MECANISMUL CAMPANIEI
O.l

7.1.

Pentru participarea sl lnscnerea valabila in Campanie si pentru a putea intra in posesia unuia dintre
premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte
urmatorul mecanism:
a) sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, unul sau mai multe Produse participante la Campanie,
respectiv unul dintre produsele Discreet in ambalaj de 60 sau 100 buc.
Bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, sa ateste achizitionarea Produselor

participante conform specificatiilor anterior mentionate

si sa nu fi fost inscris anterior in

Campanie.

b)

Sa acceseze Site-ul Campaniei www.youtil.ro, in sectiunea Campaniei, oricand in Perioada
Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada 01.07.2019 (ora 00.00.01, ora Romaniei) 31.12.2019 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei).

c)

Sa se inregistreze sau sa se 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 email si numar de bon fiscal), completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea
valabila in Campanie.
*LIn participant unic este definit prin aceeasi adresa de email.

d)

Sa introduca numarul bonului fiscal aferent achizitiei a cel putin un Produs Participant la
Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.
Un participant poate castiga maximum un premiu ce consta in troler si maximum un premiu ce
consta in vacanta pentru doua persoane catre destinatiafavorita din Europa*.
Inscrierea mai multor bonuri fiscale va acorda participantului mai multe sanse de castig a cate un
premiu din fiecare categorie anterior mentionata, in cadrul prezentei Campanii.

e)

Sa apese butonul
Campanie.

0

Sa pastreze

,,PARTICIPA" pentru transmiterea formularului si finalizarea inscrierii in

bonul fiscal pentru validarea sa in cadrul Campaniei.

Inscrierea pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro. in sectiunea Campaniei, se va face dupa cum
utmeaza:
'/ Participantul trebuie sa confirme ca a citit, a inteles si este de acord cu Regulamentul Oficial
al Campaniei.
,/ Participantul trebuie sa introduca numarul bonului fiscal aferent achizitiei a cel putin un
Produs Participant la Campanie, prin completarea si trimiterea, pe Perioada Campaniei, a
formularului de inscriere disponibil pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro in sectiunea
Campaniei (accesibil si de pe mobil sau tableta).
'/ Inscrierea este valabila doar daca se efectueaza completarea formularului de inscriere si
transmiterea datelor ce constau in nume, prenume, adresa de e-mail si numar de bon fiscal,
conform mecanismului descris anterior, exclusiv in Perioada Campaniei 01.07.201,9 (ora
00.00.01, ora Romaniei) - 31.12.2019 (ora23.59.590 inclusiv, ora Romaniei), si numai daca
Participantul a primit mesajul de raspuns prin intermediul Site-ului Campaniei, care confirma
inscrierea.
Un
Participant se poate inscrie in mod valabil in Campanie de maximum 5 (cinci) ori pe toata
'/
durata de desfasurare a acesteia, prin vtilizarca a 5 (cinci) numere de bonuri fiscale diferite.
'/ Pentru a se putea inscrie pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro in sectiunea Campaniei,
Participantul trebuie sa completeze urmatoarele campuri, in formularul afisat:
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1. Campul obligatoriu corespunzator numelui
2. Campul obligatoriu corespunzator prenumelui
3. Campul obligatoriu corespunzator adresei de email a Participantului, prin intermediul
careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept
castigator.

4.

*Un Participant unic este identfficat prin aceeasi adresa de email.
Campul obligatoriu corespunzator numarului de bon fiscal aferent achizitiei
Produsului/Produselor Participante la Campanie.

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.

n

Am citit si sunt de acord cu Rcgulamcntul campaniei

Dupa inregistrarea in Campanie prin intermediul Site-ului Campaniei, Participantul va primi in
scurt timp un mesaj de confirmare a inscrierii prin intermediul unei noi pagini. Mesajul va fi afisat
pe Site-ul www.youtil.ro, in sectiunea dedicata Campaniei, dupa fiecare inscriere. Mesajul afiqat
este urnidtorul: "Te-ai inscris cu succes pentru cel mai (Yo)util premiu! Stai cu ochii pe mail pentru
a afla dacd eqti tu unul dintre cdqtigdtori. In continuare, i1i recomanddm sd mai rdmdi pe site, cu
siguranld vei gasi sfaturi & trucuri interesante care te vor ajuta sd salvezi timp."

g) Un Participant

poate sa castige maxim 2 (doua) premii oferite prin tragere la sorti in cadrul
Campaniei.
Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email. In cazul in care Organizatorul
considera in mod intemeiat ca o anumitaparticipare nu a respectat toate conditiile Regulamentului
Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

h)

Nu vor fi luate in considerare imegistrarile prin intermediul Site-ului Campaniei www.youtil.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 Ofi cial.

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 www,youtil.ro. in sectiunea
Campaniei, dupa cum urrneaza - daca inscrierea este completa si efectuata in Perioada
Campaniei: ,,"Te-ai inscris cu succes pentru cel mai (Yo)util premiu! Stai cu ochii pe mail pentru
a afla dacd eqti tu unul dintre cfutigdtori. In continuare, i{i recomanddm si mai rdmdi pe site, cu
siguranfd vei gasi sfaturi & trucuri interesante care te vor ajuta sd salvezi timp.".

In cazul in

care Participantul omite completarea oricaruia dintre campurile obligatorii ale
formularului, acesta va fi atentionat de faptul ca este necesara completarea tuturor campurilor
obligatorii prin mesaje specifice (ex. In cazul in care omite completarea campului corespunzator
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numelui, Participantului i se va afisa mesaiul ,,Va rugam sa introduceti numele complet
inscrierea in Campanie.").
Organizatorul isi rezera dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale C
fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

7.2.

i)

Dupa data limita de primire a inscrierilor (31.12.2019, ora23:59:59, inclusiv, ora Romaniei)
Organrzatorul nu mai este responsabil cu privire la trimitere alprimireamesajelor prin intermediui
Site-ului Campaniei www.youtil.ro in sectiunea Campaniei.

j)

Organizatorul isi Tezerva dreptul de a intreprinde verifican inbaza de date a Campaniei pentru a
preveni eventuale tentative de frauda.

k)

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia
cheltuielilor normale pentru participarea la Campanie (ex. achizitia Produsului/Produselor
Participante, acces la internet).

Un numar de bon fiscal poate fi inregistrat valid o singura data in Campanie.
Chiar daca participantii la campanie achizitione za.) conform aceluiasi bon fiscal, mai multe
seturi de produse participante, acestia vor putea inscrie valabil in campanie numarul bonului
fiscal respectiv o singura data, indiferent de numarul total al produselor participante

achizitionate sau de valoarea totala a acestora.

In cazul in care un Participant inscrie in Campanie un hon fiscal de mai multe ori, va fi hrata in
considerare ca fiind valabila doar prima inscriere, ordinea inscrierilor fiind cronologica, in raport de
ora receptieiinbaza de date aOrganizatorului a inscrierilor de la Participanti si nu neaparat in functie
de momentul trimiterii inscrierii de catre un Participant, restul inscrierilor efectuate inbaza aceluiasi

bon fiscal fiind in mod automat descalificate. Organizatorul informeaza Participantii asupra faptului
cabaza de date aOrganizatorului functioneaza pe principiul primirii inscrierilor imediat ce acestea au
fost transmise de catre Participanti prin intermediul site-ului Campaniei.
Un participant se poate inscrie de mai multe ori in cadrul Campaniei, fiecare inscriere unica valida,
respectiv fiecare inscriere efectuata folosind un nou numar de bon fiscal care sa respecte criteriile
specificate in prezentul Regulament, fiind considerata o sansa in cadrul tragerii la sorti.

7.3. Un Participant

poate avea mai multe sanse de castig in cadrul tragerii la sorti, insa nu are posibilitatea
de a castiga mai mult de 2 (doua) premii oferite prin tragere la sorti in cadrul Campaniei, chiar daca
este extras de mai multe orrinbazainscierilor sale succesive, inclusiv in ipoteza in care a folosit adrese
de email diferite pentru inscrierea in Campanie.

7.4. Participantii au obligatia de a pastra bonul fiscal inscris in Campanie, in originalo pana la
momentul inmanarii premiului, acesta fiind necesar pentru validare in cazul castigului.
In cazul in care participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal in original, care
sa ateste achizitia produselor participante conform Regulamentului Oficial, participantul
respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de
catre organtzator.

7.6. Nu vor fi

considerate valide inscrierile in Campanie, transmise in urmatoarele conditii:
efectuate in afara Perioadei Campaniei;

care nu contin numarul de bon fiscal valid in baza caruia au fost achizitionate Produsele
Participante, sau care contin si alte elemente;
daca participantii se inscriu in Campanie prin intermediul unor adrese de e-mail nevalabile;
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.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica validitatea adresei de e-mail folosita pentru inscrierea
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in Campanie, precum si realitatea si autenticitatea bonurilor fiscale inscrise in Campanie.
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isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a
eventuale tentative de frauda. In cazul in care un participant, identificat prin adresa
de email, atrage atentia prin numarul excesiv de participari, acesta va fi contactat si i
va solicita sa prezinte toate bonurile fiscale sau, aleatoriu, anumite bonuri fiscale aferente
acestora, inscrise in campanie. In cazul in care participantul refuza sa prezinte aceste bonuri
fiscale inscrise in campanie, acestuia i se va bloca accesul in cadrul campaniei si i se vor anula
inscrierile anterioare in campanie.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
8.1

Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti, ce

va avea loc in urmatoarele conditii:
a. tragerea la sorti va avea loc lunar, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data
inceperii lunii urmatoare, prin intermediul Agentiei Mediapost Hit Mail.
b. la fiecare tragere la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in decurs
de o luna calendaristica, anterior tragerii la sorti, conform prezentului Regulament Oficial;
c. 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
aleatoric, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza,Je dalc ce contine toate inscrierile
val ide, conform prezentnlui Regulament Ofi cial;
d. tragereala sorti vaavealoc in prezentaunei comisii formate din reprezentanti aiOrganizatorului
si/sau Agentiilor, in prezenta unui notar public sau a unui avocat.
Pentru premiile puse in joc se vor desemna prin tragere la sorti cate un castigator si un numar de 3
(trei) rezerve aferente acestuia, pentru situatia in care castigatorul nu este validat sau refuza sa
primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea
premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii 1or, aceeasi procedura de
validare aplicabila incazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi
66 (saizeci si sase) castigatori si 198 (o suta nouazeci si opt) rezerve.

Castigatorii premiilor ce constau in vacanta pentru 2 (doua) persoane in destinatia favorita din
Europa vor putea intra in posesia premiilor in maximum 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la
validare, conform mentiunilor prezentate in cadrul sectiunii 6, alin.1.
Castigatorii premiilor ce constau in trolere vor intra in posesia premiilor in termen de maximum 30
de zile de la validare. Premiile din aceasta categorie vor fi transmise castigatorilor prin intermediul
unui curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa de livrare mentionata de catre castigatori
la momentul apelului. Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare - primire in doua
exemplare, pe care fiecare castigator trebuie sa il completeze si sa il semneze. Unul dintre cele doua
exemplare va ramane in posesia castigatorului, iar celalalt exemplar va fi returnat Organizatorului.

SECTIUNEA
PREMIILOR

9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA

9.1.

Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de mai sus, Organizatorul va
proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea
Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

9.2

Castigatorii vor fi contactati prin intermediul adresei de email pentru fumizarea unui numar de
telefon la care vor fi apelati de catre Agentia Mediapost Hit Mail, in vederea anuntarii acestora drept
castigatori, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data extragerii. Agentia Mediapost Hit Mail
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va efectua maximum 3 apeluri in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar
- 18:00, timp de maximum 3 zile lucratoare. Cu aceasta ocazie, castigatorilor li se va com
modalitatea de transmitere a documentelor necesare in vederea intrarii in posesie a
(')
castigat.

9.3.

Pentru ca un Participant sa fie validat castigator al premiului oferit in cadrul acestei Campanii,

trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
./ sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in prezentul Regulament Oficial;
,/ sa poata fi contactat la adresa de e-mail inscrisa in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de
la data desemnarii sale ca si castigator, in intervalul orar 09:00 - 18:00; Agentia va efectua
maxim 3 reveniri la adresa de e-mail in vederea instiintarii castigatorului.
/ Ulterior furnizarii unui numar de telefon mobil valid in termenul specificat de 3 zile lucratoare
prin intermediul adresei de e-mail, castigatorii vor fi contactati telefonic de maximum 3 ori in
decursul a3 zile lucratoare.
Apelurile vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca proba in eventualele contestatii referitoare
la procesul de validare a castigatorului si de inmanare a premiului oferit in campania
promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu
Participantii la Campanie. In plus, acestia vor transmite catre Agentie, documentele si informatiile
solicitate, in vederea intrarii in posesia premiului, in termenul indicat de Agentie, dupa cum
urmeaza'. nume, prenume, varsta, adresa de e-mail, adresa de livrare (in cazul premiilor ce constau
in trolere), copia bonului fiscal ce atesta achizitia de produse participante la Campanie, in
conformitate cu specificatiile mentionate in prezentul Regulament Oficial, si copia cartii de
identitate (in cazul premiilor ce depasesc valoarea unitara de 600 lei, si anume fiecare dintre cele
6 (sase) premii costand in vacante). Pentru intrarea in posesia premiilor, va fi necesara si
transmiterea copiei de CI/BI aferenta insotitorului castigatorului ulterior incheierii procesului de
validare. Copiile CVBI ale insotitorilor vor fi solicitate de catre Agentia de turism (MP
Professional Tourism SRL) in vederea intocmirii documentelor necesare calatoriei.

Transmiterea documentelor necesare parcurgerii procesului de validare se realizeaza prtn
incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand un link securizat. Participantul are la dispozitie
urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va
genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul
convorbirii.
Accesand link-ul generat, Participantul va trebui sa incarce documentul si/sau informatiile
solicitate in cadrul e-mailului, in termenul specificat, dar nu mai mult de 5 zile lucratoare.
Daca Participantul nu transmite documentele si informatiile solicitate in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se va urma procedura contactarii
rezervelor, in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a
primirii informatiilor si documentelor si, in cazul in care acestea prezinta neregularitati,
Participantul va fi anuntat si i se va solicita sa reincarce informatiile/documentuliele la link-ul pe
care l-a primit.

ln cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea

convorbirii sau nu fumizeaza toate
informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/email cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru
procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin
completarea datelor, Participantul va fi informat asupra urmatoarei etape a validarii. Daca datele
inscrise sunt corecte, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea documentului necesar in
vederea validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentul in maximum
3 zile lucratoare de la transmiterea link-ului. Daca Participantul nu completeaza formularul cu
datele sale de contact sau nu transmite documentul anterior mentionat in termen de 3 zile
lucratoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in
ordinea desemnarii acestora.
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Documentul/ele incarcat/e trebuie sa fie de maxim 4MB si sa fie in format'png', 'pdf , 'jpg', 'jpeg',

'gif,'bmp'.
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Ulterior verificarii informatiilor, fiecare dintre castigatorii premiilor constand in vacante va
transmite Organizatorului o copie a actului de identitate.
Solicitarea datelor privind actul de identitate (CVBI) si CNP se va realiza in vederea indeplinirii
obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei205 - Declaratia
informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari
de venit (intrucat fiecare dintre premiile constand in vacante acordate in cadrul prezentei
campanii depaseste pragul valoric de 600 RoN impus de codul Fiscal).
Inziuaintrarii efective in posesia premiului, castigatorul trebuie sa semneze un proces verbal de
predare primire a premiului.

9.4.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactathefuzalse afla in incapacitate de a intra in posesia
premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordinea extragerii lor.

9.5.

Castigatorii vor fi afisati pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro, in sectiunea Campaniei, in termen de
maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii fiecaruia dintre acestia. In cazul in care vreunul dintre
premii nu va putea fi acordat, acestea va ramane in proprietateaOrganizatorului.
10.

FISCALE

NECORESPUNZATOARE
10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pebaza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile,
degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate in considerare de catre
Organizator in vederea acordarii premiilor.
10.2. Organizatotul acestei Campanii, nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri fiscale
(deteriorate, falsificate, pierdute etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, sau pentru
orice alti factori independenti de Organizator,care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare
laprezenta Campanie, si nu va acorda premiile pebazaunor astfel de bonuri fiscale, .ur" ,r,] intrunesc
toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi
asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE
1

1.1.

Prin participarca la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte 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.

II.2.

Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a
intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale considerate invalide conform
acestui Regulament Oficial sau ai unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau
dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea
Otganizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea
premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Ofiiial.

11.3. Organizatorul

r

r

si Agentia nu isi asuma raspunderea:
pentru numerele de bonuri fiscale incomplete, inexacte sau incorecte inscrise in Campanie,
precum si pentru numerele de bon fiscal inscrise inainte sau dupa Perioada Campaniei;
pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu irtarziere a SMS-urilor/email-urilor, respectiv
neprimirea, pierderea sau primirea intarziata a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de catre
Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul

o

.
.
r
r
.
.

.
'
.

1

Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin
retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de curent electric etc.);
daca adresa de e-mail cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie nu poate fi utilizata
contactarea si identificarea Participantilor (adresa incorecta). In acest caz, Organizatorul
fr
o
putea contacta pe Participant in eventualitatea unui castig;
nefunctionalitati
pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti
furnizorilor de telefonie mobila, internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electrio
inclusiv din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau altor motive
independente de Organizator.
eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscrierea in
Campanie;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la
Campanie.
pentru pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale aflate in posesia Participantilor;
eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale inscrise in Campanie;
eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de e-mail folosite la inscriere;
erorile in datele furnizate de catre Parlicipanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu
atrage raspunderea Organizatorului, fiind in 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 inmanarii premiului sau la imposibilitatea
identifi carii/contactarii unui castigator;
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de
Organizatog
cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament

Oficial;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii
serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazdtiesc 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 consultarii Regulamentului Oficial si/sau actelor
aditionale ale acestuia.

fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate
asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu
va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care

1.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va

a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in
Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de
integritatea si calitatea acestora.

11.5.

Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde)
serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii efective a mesajelor/
inscrierilor de catre Participanti.

1I.6.

Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezirrta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

I1.7.

Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care
nu indeplinesc conditiile de validare.

11.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile
Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
1

1.9. Organizatorul

in

isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin

comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteazabunul mers al Campaniei.
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I 1,10.Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in
tate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul
,Incazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat

stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa
vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata
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.
an ula

1

1.1 1

.Organizatorul si Agentia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afectaimaginea Campaniei si/sau aOrganizatorului/Agentiei
ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentiile isi rezela dreptul de a exclude
definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza
bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda varezulta in descalificarea respectivului participant
pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun
premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de
premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoan e, pe baza
dovezilor existente.

SR,CTIIINE
PERSONAL

12. NOTIF'ICARE

PRELIICRA

DATELOR CU

CTER

12.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata, privind drepturile Participantilor
la Campanie, sau in legatura cu desfasurare acestei Campanii sunt prevazute la Anexa nr. I a acestui
Regulament Oficial.
12.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu campania
se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1 a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE
13.1. 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 Organizatorul Campaniei este obligat sa
il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.22712015
privind Codul Fiscal. Plata impozitului pe premii se va realiza prin intermediul Organizatorului.

I3.2

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina
exclusiva a castigatorilor.

SE,CTII

14.

INCETAREA C

ANIEI INAINTN,

TERMEN

14.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei,
pentru 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
www.voutil.corn.

SECTIUNEA 15. FORTA 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.
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13.2.Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Re
Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indep
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
Organrzatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o
corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

SECTIUNEA 16. L ITIGII

litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolvape
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
j udecatoresti romane competente din Bucuresti.

16.1. Eventualele

16.2. Eventualele reclamatirlsesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Agentia LION
COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13,
Corp A, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de Ia data publicarii tuturor castigatorilor
validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.
16.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea

si contactarea

contestatorului;

b)

prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

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

la

data

primirii

Procesat si autentificat de 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.

TOMESCU LAVINIA _ AMELIA - CARMEN
in calitate de mandatar al
MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
s .S

12

ANEXA nr.
Ia REGULAMENTUL OFICIAL

AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

,,Castiga o excursie in Europa cu Discreet Cities"

2
o.
q

Campanie promotionala pentru consumatori

Y

Perioada campaniei: 01.07.2019

A

1.

1

-

31.12.2019

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE
DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai preltcreazadatele dumneavoastra cu caracter personal

Prin

si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul
(UE) 2016/679 privindprotectia persoanelor frzice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei95146 / 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, inregistratala Registrul Comertului sub nr. J4011190812005, CUI RO 17756999 (denumita in
continuare " ,,Operatorul"), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,
prin intermediul:

LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae
Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistratala Registrul Comertului sub nr. J401853112009,
avand cod unic de inregistrare 25848554, in calitate de Imputernicit, respectiv
MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr.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 T,ion Communicalion Services S.A.),
precum si Mindtree, cu sediul in Phase V,SEZ Unit, Global Village Special Economic Zone Global
Village Special Economic Zone, Mylasandra, Behind RVCE, Mysore Road, Bangalore - 560 059,
India, in calitate de SUB-Imputernicit (partener contractual al Procter & Gamble Distribution

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

Email: voutil@.mhmr.ro, Adresa: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2.

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
catacter personal:

-

Pentru Participantii la Campanie pe Site-ul Campaniei, in vederea castigarii premiului, vor
fi prelucrate: nume si prenume; adresa de e-mail, varsta;

-

Pentru Castigatorii Campaniei desfasurate pe Site-ul Campaniei, in plus fata de cele de mai
sus, vor fi prelucrate: domiciliu, adresa de livrare a premiului, codul numeric personal, seria
si numarul actului de identitate, in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor
prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei2}S - Declaratia informativa
privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit
(intrucat premiul depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).
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ParticiparealaCampanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele
orasul lor de resedinta va fi facut public in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare, pe
Campaniei www.youtil.com, si vor fi sterse in maxim 30 de zile de la acordarea premiilor.
Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi
de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizatatrebuie sa fie de acord cu prel
datelor sale cu caracter personal.
Prin participarea la Campanie, Participanlii confirmd cunoagterea prevederilor Regulamentului
oficial gi iqi exprim[ acordul in privin{a acestora qi cu privire la includerea datelor personale inbaza
de date a Operatorului, in scopurile prezentate mai jos.

In plus, 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.pg.com/privacy/romaniarVprivacy statement.shtml.

3.

Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si
prin intermediul Imputernicitului, 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 participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea
prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, dacavafi, cazul, produsele acordate ca premii
in cadrul Campaniei.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar
fi: exercitarea sau apatarea 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 solufioneazd,
dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc.
Avand in vedere faptul ca in cadrul acestei Campanii se vor acorda premii cu valoare mai mare de
600 lei, CNP-ul castigatorilor premiilor constand in vacante se va prelucra in scopul indeplinirii
obligatiilor fiscale ale Imputernicitului (LION COMMLINICATION SERVICES S.A.).
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 produselor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale
Operatorului si ale Imputemicitului.
Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la
Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire acestia sau care sa
afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

5.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Imputernicit vor fi dezvaluite
Operatorului, sub-imputernicitului Operatorului - Mindtree, sub-imputernicitului - Mediapost Hit
Mail, sub-imputemicitului - MP Professional Tourism, precum si autoritatilor, in cazurile in care
Operatorul sau Imputernicitul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
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De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului Procter &
sau operatori sau parteneri din strainatate ai Procter & Gamble, din state membre sau neale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si
in scopul mentionat in prezentul Regulament.
personale vor mai putea fi dezvaluite, numar rn masura ln care este necesar, urmatoarelor
de terti: imputernicitului pentru marketing direct al Procter&Gamble Distribution, in cazul
care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din parlea 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 furnizorii de servicii
de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de 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, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul,
fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

6.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile
de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, panala momentul distrugerii
acestora, exceptand participarea la Campanie.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor
legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (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 Imputernicitului obligatii similare.

7.

Drepturile persoanelor

viz,at,e

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

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

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;
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
dreptul la restrictio narea prelucrarii;
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a nu face obiectul unei deciziibazate exclusiv pe prelucrarea automatd;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin tragere la sorti, astfel cum este mentionat
art.7 din Regulamentul oficial.

in

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
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aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata
si adresata Imputernicitului la sediul in Bucuresti, sector I , str. Nicolae Iorga nr. 1 3 , Corp A, etaj 3,
camera 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail voutil@mhmr.ro.

De retinut:
.
Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vrzate 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.
.
httposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in
baza elementelor de identificare fumizate in cerere. In astfel de cazun, daca persoana nu poate fi
identificata drept perso anavizata,Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu
exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita 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 Imputernicitului obligatii similare. La evaluareanivelului
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 tumi'zarea datelor cu
caracter personal catre Operator/ Imputernicit, in scopul includerii acestor date cu caracter personal
in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, 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 modificaprezentaAnexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea
dafelnr crr caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta dreptrrrile si lihertaf,ile 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.

10.

Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 67912016 privind protectia persoanelor frzice in 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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