
DUPLICAT
REGULAMENTUL O IPROMOTIONALE

,rCampania de Primavaratt

Campanie promolionalS pentru consumatori

Perioada campanieii o1.o),zoz3-)o.o4.zozj

SECTI U N EA T. ORGAN IZATORU L CAM PAN I EI PROMOTIONALE

(1) Campania promolionalS ,rCampania de Primavarafr, denumita in continuare

,,Campania", este organizati si desfS;urati de societatea Marcel Prod SRL cu sediul

social in Jud. Galali, Sat Tudor Vladimirescu, Com. Tudor Vladimirescu, avind CUI

RO5rr389z, EUID ROONRC: h7fiqlg94, telefon mobil + 40 741 265 6to, email

ma rketp la ce @a d k.ro (d e n u miti in contin uare,Organizatoru ltt).

(2) Campania este organizati de Marcel Prod SRL prin intermediul Marketigital
lnternafional SRL cu sediul in Municipiul Bucuregti, Sector 6, B-Dul luliu Maniu, Nr.t4,

Camera r, Bl.r3, Sc.Az, 81.7, Ap.57, CUI RO 4tt663o3, inregistrati la registrul comerlului

cu n umiru I J 4o I 6826 lzotg, d e nu mita in contin uare,,Agen!ia"
(3) Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care

participanlii la aceasta Campanie au obligalia si il respecte (denumit in continuare

,,Regulament Oficial").

SECTIUNEA z. TEMEIUL LEGAL

(r) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr.

gglzooo privind comercializarea produselor pi serviciilor pe piali.

SECTIUNEA I. LOCUL DE DESFASURARE SI DUMTA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1)Campania este organizati ;i se desfSgoari pe teritoriul Romaniei, in perioada o1.o3.2o23

(ora oo:oo:oo, ora Rom6niei) - 3o.o4.2o23 (ora z3r5gzig, inclusiv, ora Rominiei),

denumiti in continuare ,,Perioada Campaniei" cu respectarea prevederilor prezentului

Regulament Oficial, prin intermediul platformei marketplace-ului ADK https:lladk.rol,

(denumit in continuare ,,Site-ul Campaniei"), conform acestui Regulament Oficial.

(2) Organizatoruli;i rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derulirii
acesteia, dupi anunlarea in mod public a acestei modificiri, conform prevederilor din

Secliunea 4 de maijos.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie participanlii sunt de acord si respecte 9i si se

conformeze tuturor prevederilor, termenilor;i condifiilor prezentului Regulament Oficial.

(zl Regulamentul Campaniei este intocmit ;i va fi ficut public conform legislaliei

aplicabile, fiind disponibilin mod gratuit oricirui solicitant, prin:

o Accesarea Site-ului Campaniei (https://adk.ro/), accesibil ;i de pe mobil, sau tableta;

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in diferite medii

online in scopul informdrii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare

;i/sau cu rol informativ prin grija Agenfiei. lnformaliile pe care astfel de materiale le contin
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vor fi interpretate in conformitate cu gi completate cu prevederile prezentului Regulament

Oficial. Premiul prezentat in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campanieisunt

doar cu titlu de prezentare.

,4) Organizatorul iti rezervi dreptul de a modifica ti/ sau completa prezentul

.,) ament Oficial, precum ;i dreptul de a suspenda, inceta, ?ntrerupe, scurta ;i/ sau

lungi desfiFurarea Campaniei, oricAnd, prin intocmirea unor acte adilionale, urmAnd ca

fel de modificiri si intre Tn vigoare in ziua urmitoare aducerii la cuno5tinla publicului a

odificirilor intervenite, prin publicarea pe Site-ul Campaniei (accesibil ;i de pe mobil sau

tableta) sau prin alte mijloace de informare a publicului.

sEcTluNEA 5. DREPTUL DE PARTIC!PARE

(1) Campania este deschisa participirii tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplini
de exerciliu, cetSleni romAni sau striini, cu domiciliul sau re;edinla in Romania, inregistrali
fiscalin BomAnia, cu v6rsta minim5 de t8 ani(toate aceste condiliitrebuie indeplinite pAni la
data inceperii Campaniei), care respectd termenii ;i condiliile acestui Regulament Oficial,

denumite in continuare individual ,,Participant" gi colectiv ,,Participanfi.

(2\ Nu au dreptul si participe Ia prezenta Campanie persoane fizice autorizate, persoane
juridice sau entitS!i firE personalitate juridicS, angajalii Organizatorului/ Agenliei, ;i ai

celorlalte societdli implicate ?rr organizarea Campaniei, dupi caz, respectiv membrii de

familie ai acestora (copii, pdrin!i, frali/surori, so!/so!ie), rudele;i afinii acestor angajali, p6ni
la gradul lV inclusiv.

(3) Participarea Ia aceasta Campanie implicd cunoa;terea ;i acceptarea integralS,

expresi si neechivocd de c5tre Participanli a prezentului Regulament Oficial.

(4) Organizatorul i;i rezerva dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care nu

are dreptul de a participa la Campanie.

5EEIruN-EA 6. P R.O D II_'ELEIARILEIP,ANIE
(t) Produsele participante la Campanie sunt toate produsele importate si/sau comercializate

de citre Organizator pe teritoriul Rom6niei, in marketplace-ul ADK (denumite in continuare

Campaniei.
(3) Campania se desf6soard in limita stocului de Produse participante disponibile in
marketplace-ul ADK spre comercializare.

,,Produs participant" sau colectiv,,Produse participante").

La incheierea Campaniei Produsele participante menlionate mai sus i;i pierd calitatea
Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul ne mai avAnd nicio r5spundere
obligalie fald de clierrlii care achizilioneazd asemenea produse dupd data incetirii

sau in afara Perioadei Campaniei, in alte zile dec6t cele cuprinse in Perioada



sEcTt u N EA 7. M ECAN ISMU L CAM PAN I El PROMOTIONALE

(r) Pentru ca un Participant si poati participa la prezenta Campanie ;i pentru a avea tansa
de a cA;tiga premiul acordat de citre Organizator ?n cadrul prezentei Campanii, acesta

trebuie si respecte urm5torul mecanism:

(2)

alt

si achizilioneze in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada

o1.o3.2o23-7o.o4.zoz3, din marketplace-ul ADK, cel pulin un Produs Participant sau

mai multe Produse Participante, in orice combinalie, specificat(e) pe aceeagi factura

fiscali, emisi prin marketplace-ulADK, ?n valoare totala de minimum 2oo de LEI (TVA

inclus).

Factura fiscala conexati cu lD-ul tranzacliei trebuie si fie emisa in Perioada

Campaniei, mai precis Tn oricare zi din Perioada Campaniei (or.o3.zoz3-3o.o4.2o23), si
ateste achizilionarea Produselor participante conform acestui Regulament Oficial, ;i
si nu fi fost anterior Campaniei. Factura fiscal5 trebuie si fie asociati cu lD-ul

comenzii efectuate prin marketplace.

Participantultrebuie sa aibi in Campanie cel pulin o factura fiscala validi conexati cu

lD-ulgenerat de platforma ADK;

inscrierea in campanie este valabilS doar daca lD-ul generat pentru cumpirarea unui

produs participant se face exclusiv in Perioada Campaniei.

Cu un anumit lD ce corespunde unei facturi fiscale, Participantul poate participa in

mod valabil Tn Campanie o singura dat5, indiferent de numirul sau valoarea

Produselor Participante specificate pe factura fiscala in cauza.

Pentru a putea beneficia de Campanie, Participantul trebuie s5-;i creeze obligatoriu

cont de utilizator cu completarea cSmpurilor aferente.

Dupi crearea contului ;i achizilionarea unui produs sau mai multe in valoare de

minim zoo lei, clientul va primiin scurt timp un mesaj de confirmare a participirii la

Campanie prin intermediul unui mesajpe adresa de email.

Daca tranzaclia ;i lD-ul este corect;i completi ;iefectuati in Perioada Campaniei:

o ,,Ai fost fnscris in campanio <Campania de Primavara>. Pdstreazd in original

factura fiscald 5i lD-ul tranzacliei, pentru validarea finald."
Un Participant se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, insi de fiecare dati cu

lD generat conexat cu noua facturi fiscalS aferente achiziliei Produsului/Produselor

articipante Ia Campanie. O factura fiscali conexati cu un lD poate fiTnregistrati valabil o
dati in Campanie, indiferent de numirul sau valoarea Produselor participante

) Un Participant unic este identificat

cazul in care Organizatorul consideri in
respectat toate condiliile Regulamentului

prealabil Participantul respectiv.

prin numirul de telefon ;i/sau lD-ul comenzii. in

mod intemeiat ci o anumita participare nu a

Oficial, are dreptul de a o anula, firi a anunla in

(4) Un Participant poate avea firi limiti lD-uri generate valabil, conexate cu facturi

f iscale intr-o zi, care independent, vor participa la Campanie.
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(5) Participanlii au obligalia de a pistra facturile fiscale conexate cu lD-ul generat de

platformi in campanie, in original (format letric sau electronic), pAni la momentulinmAnirii
premiului, acestea fiind necesare pentru validare in cazul cAqtigului.

in cazul in care participantul declarat potenlial cA;tigitor nu poate prezenta factura fiscalS

originala conexati la lD-ul generat de platformi din timpul campaniei, in format fizic sau

(ectronic, care si ateste faptul ca participantul a achizi!ionat produsul/produsele

ticipant/e, conform prezentului regulament oficial, participantul respectiv nu va fi validat
igitor siva pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de citre organizator.

Nu vor fi luate in considerare:

achizilii ficute in afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Secliunea 3;

achizilii ce nu conlin numirul ;i/sau data emiterii unei facturi fiscale care sa ateste
achizilia Produsului/Produselor Participant/e conform acestui Regulament Oficial, scrise

corect;i complet, firi orice alte informalii;

achiziliile care nu se efectueazi pe baza unei facturi fiscale conexati la lD-ul emis de

platforma ADK pe care si se poati identifica clar Produsele participante achizilionate;

daca Participanlii indica in contul personal numere de telefon nevalabile, nealocate, care

nu pot fi identificate; folosirea in contul personalde numere scufte sau de pe internet.

daca achiziliile au fost efectuate prin fraudi sau prin oricare alte modalitSli ;i/sau
echipamente electronice ;i/sau software, altele dec3t cele legale ;i/sau indicate de citre
Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricSreia dintre condiliile ;i termenii
Regulamentului Oficial.

Organizatoruli;i rezerva dreptul de a verifica oricind, pana la acordarea efectivi a premiului,

validitatea datelor transmise, precum ;i realitatea ;i autenticitatea facturilor fiscale emise de

platformi in Campanie.

(71 DupS data limiti a Campaniei $o.o4.2023, ora 23t5gijg, inclusiv, ora Rom6niei),

Organizatorul nu mai este obligat si ia in considerare facturi asociate cu lD corespunzitor
pentru a participa la campanie.

Organizatorul i;i rezerva dreptul de a intreprinde verificiri in baza de date a

paniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudi.

semnarea cA;tigitorilor Campaniei se va face prin tragere la sorli, ce va fi organizati in
ta de o8.o5.2023, in urmitoarele conditii:
Tragerea la sorli va avea loc prin intermediul unui sistem electronic securizat, ce

presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire 5i extragere aleatorie, care

va selecta cA;tigitorul Sirezervele din baza de date.

Tragerea la sorti va avea loc la sediul Sc Marcel Prod Srl, din Localitatea Tudor

Vladimirescu, Judetul Galati.

Tragerea la so(i va avea loc in prezenla unei comisii formati din reprezentanli ai

Organizatorului, in prezenta unui notar sau a unui avocat. La tragerea la sorli membrii



comisiei pot participa ;i prin mijloace de comunicare Ia distan!5, precum video-conferinti

sau alte mijloace de comunicare la distan!5 similare.

- La tragerea la sorti vor participa toate lD-urile conexate cu facturi fiscale valabile ale

Participanlilorin Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial.

- in cadrul acestei trageri Ia sorli Participanlii au ;ansa sd c6;tige un smart phone Samsung

Calaxy Sz3 Ultra.

- in cadrul tragerii la sorli se vor extrage un numir total de r c6;tigitor si 5 rezerve. Mai

int6i se vor extrage c6gtigitorul, dupi care se vor extrage rezervele.

- in cazul in care, din orice motiv, cA;tigdtorul extras nu poate fi validat, atribuirea

premiului respectiv se va face rezervelor, in ordinea extragerii lor, aceea;i proceduri de

validare aplicabild in cazul c5;tigdtorilor urm6nd a fi aplicatd si rezervelor.

in termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data tragerii la sorti reprezentanlii Organizatorului

vor incerca stabilirea contactului telefonic sau pe email cu c6;tigdtorul, ape16nd numirul de

telefon inscris contul de pe platforma ADK, in intervalul orar 09:oo -t8.oo ;i trimiterea de

mesaje email, timp de maximum 5 zile Iucr5toare.

in cazul in care, din motive independente de voinla Organizatorului, c5;tigitorul nu poate fi
contactat/refuza s5/se afl6 in incapacitate de a intra in posesia premiului, se va apela succesiv

la rezervele stabilite conform prevederilor acestui Regulament Oficial, in ordinea extragerii

Ior.

(2) Ci;tigitorul ;i a premiului cA;tigat de acesta va fi publicat ?n maximum 3o zile de la

data validSrii cA;tigitorului, conform legii, pe platforma ADK. in cazul in care exista premiu

neacordat, acesta va rEmAne in proprietatea Organizatorului.

(3) Datele de identificare ale uneifacturifiscale conexatd cu lD-ultranzacliei generati de

platforma ADK poate participa o singura dati in Campanie.

Fiecare factura fiscala va fi luata in considerare ca fiind valabilS doar in contul Participantului

care a transmis datele de identificare.

miul oferit in cadrul acestei Campanii este un Smartphone Somsung Galoxy 523 Ultro,

avdnd o valoore unitaro de 7049,99 lei (TVA inclusd).

CA;tigitorul premiului oferit in cadrul acestei Campanii nu are dreptul de a primi

contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii ;i
nici si solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului. CA;tigitorul premiului

este singurul beneficiar al premiului atr:ibuit ;i nu poate ceda drepturile asupra premiului

cA;tigat altor persoane.

(3) Participanlilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte

suplimentare, cu exceplia cheltuielilor normale de desfS;urare a Campaniei (costul de

'ir h.
L.:t'\t
\\
:r\

,,'.)



achizilionare a Produselor participante Ia Carnpanie, costul serviciilor de internet sau de

telefonie mobili).

S E C T I U N EA 1 o. VA L I D&R.E A STAEORDJAEA PB_EMIIIOB

(1) Ulterior desenrndrii c6;tigitorului Campaniei, potrivit mecanismului descris mai sus,

o si indeplineasci condiliile de participare stipulate irr Secliunea 5;

o si poat5 si fi contactali la numirul de telefon mobil sau email, cu care s-au inrolat in
contul de pe platforma ADK in Campanie, in termen de maximum 5 zile lucritoare de la

data desemndrii ca sic6;tigitor;
o si trimiti, in termen de maximum 3 zile lucritoare de Ia data contactirii telefonice sau pe

email, citre Organizator urm5toarele informalii ;i documente: numele ;i prenumele,

adresa la care doregte transmiterea premiului, copia/ poza facturii fiscale extrasi
c3;tigitoare, care atest5 achizilia Produselor participante conform Regulamentului

Oficial.

o deoarece premiul depS;e;te pragul valoric de 6oo LEl, impus de Codul Fiscal, cA;tigitorul
va comunica Organizatorului codul numeric personal (CNn-ut). Aceasta informalie este

necesari in vederea ?ndeplinirii obligaliilor legale ale Organizatorului previzute de Codul

Fiscal, mai precis de completare ;i depunere a Declaraliei zo5 - Declaralia informativi
privind impozitul relinut pe veniturile cu regim de relinere la sursi, pe beneficiari de

venit, respectiv de plata a acestui impozit.

Pentru a putea intra in posesia premiului participanlii la campanie trebuie si pistreze in

original (fizic ;i online), pAni la acordarea premiului, acestea fiind necesare pentru validare

in cazul cA;tigului.
irr cazul in care Participantul declarat potenlial c6;tigdtor nu poate prezenta factura fiscalS

inscrisb in Campanie, ?n format fizic sau electronic, care sd ateste faptul ca Participantul a

achizitionat Produsul/Produsele Participant/e in Campanie, conform prezentului Regulament

Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat cA;tigdtor si va pierde orice drept de a solicita

acordarea prerniului de citre Organizator. Este interzisi reproducerea;i falsificarea

facturilor fiscale, precum ;i alterarea, in orice mod, a celor originale.

(3) Ca;tigetorul va fi contactat de cbtre Organizatorin termen de maximum 5 zile lucritoare

de Ia data tragerii Ia sorfi, Ia numirul de telefon de pe care l-a furnizat sau pe emailul

f urnizat.

Pentru a parcurge procecJura de validare Participantul va furniza Organizatorului informaliile

necesare identificirii sivaliddrii lui, astfel cum sunt precizate maisus.

ln cadrul apeluh-ri Participantului r se va solicita:

va proceda la validarea cA;tigitorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea

privind achiziliilor Participanlilor in Campanie, precum 5i modul de desfigurare a

Pentru validarea lor ca ;i cigtigitor ;i pentru acordarea premiului, ace;tia trebuie sd

urmdtoarele conditii:



sd declare ca

Oficial;

sE comunice

confirmare cu

email;

are drept de par.ticipare conform Secliunii 5 a prezentului Regulament

si trimitS, in termen de cel mult 3 (trei) zile lucritoare de Ia momentul convorbirii
urmEtoarele informa!ii Si documente: numele ;i prenumele, adresa unde doreqte

,expediere premiului, copiaipoza facturii fiscale extrase c6;tigitoare, CNP-ul. CNP-ul este

lnecesar in vederea indeplinirii obligaliilor previzute de Codul Fiscal, mai precis de

completare pi depunere a Declaraliei zo5 - Declaralia informativi privind impozitul relinut
pe veniturile cu regim de relinere la sursi, pe beneficiari de venit, respectiv de plata a

acestui impozit (intruc6t premiul acordat in cadrul prezentei Campanii depS;e;te pragul

valoric de 6oo RON stabilit de Codul Fiscal).

Trimiterea informatiilor si documentelor necesare valid5rii se realizeazi prin trimiterea
acestora prin email securizat oferit de platforma ADK.

Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucritoare pe

emailul securizat al platformei ADK, acesta va fi invalidat ;i se vor contacta rezervele, in

ord inea extragerii acestora.

in urma verificSrilor ;i a parcurgerii procesului de validare, c5;tigitorul va primi o

confirmare a primirii documentelor ;i, in cazul in care ceva este in neregulS cu

documentele primite, acesta va fi contactat telefonic ;i rugat si retrimitd documentele.

(4) in cazul in care un Participant desemnat cA;tig5tor nu poate fi contactat din motive
independente de voinla Organizatorului (daca Participanlii nu rdspund la telefon, au numere

de telefon fictive, nu se afla in aria de acoperire, au telefonul inchis etc.), sau refuzi
prezentarea facturilor fiscale extrase cA;tigdtoare, in copie (pe email sau prin formular
electronic), in termenul menlionat in prezentul Regulament Oficial, sau in original, conform
solicitirii Organizatorului, se va trece Ia apelarea rezervelor in ordinea in care au fost
extrase. Organizatorul va efectua maximum 5 apeluri, in 5 zile diferite, in vederea in;tiin!5rii,
acestea fiind efectuate in intervale orare diferite, in intervalul orar o9:oo - t8:oo. Procedura

de validare a rezervelor este identica cu procedura de validare a participantului extras

anterior. in cazul in care, din motive independente de voinla Organizatorului, nici rezervele

nu vor putea fi validate c3;tigdtori, conform Regulamentului Oficial, premiul nu va fi acordat

;i va rimAne in proprietatea Organizatorului.

(5) Acordarea premiilor se va face in urma contactirii telefonice a cA;tigdtorului ;i
validirii acestuia, prin intermediul unui reprezentant al Organizatorului, in termen de 3o de

zile Iucritoare de la data contact5rii telefonice ;i validirii c5;tigitorului conform celor de

mai sus. Expedierea premiului citre c5;tigitor se va face prin curierat.

(6) Premiul va fi predat citre cA;tigdtor pe baza unui proces verbal. Refuzul de a semna

documentele ce atesta atribuirea efectivi a premiului cdtre ci;tigdtor conduce la pierderea

dreptului c6ltigitoruluide a intrain posesia premiului. Datele personale ce vorficompletate
pe procesul verbal de predare - primire a premiului sunt: nume, prenume ;i semnitura.

a.

urmitoarele informatii: nume, prenume, adresa de livrare a premiului,

privire la vArsta de cel pulin t8 ani Ia data inceperii Campaniei ;i adresa de

c.
\
\*

\-rl.o
l:e
la-

/;V



/.+
,37

(7) Curierul va incerca s5 livreze prerniul de doua ori Ia adresa indicatd de c6ltigitor in

cadrul procesului de validare, in cursul zilelor lucritoare (luni-vineri)in intervalul orar 09:oo-

17ioo, in cazul ?n care premir-rl acordat in cadrul Campaniei este refuzat de cltre cAgtigitor
sau acesta nu au putut fi gisit la adresa in vederea Iivririi, premiul rirnAne ?n proprietatea
Organizatorului.

Organizatoruli;i rezervi dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat

validare sau in cazul in care nu suntor ;i/sau rezervele nu indeplinesc condiliile de

iente inscrieri in Campanie.

(1) Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se oblig5 sd respecte ;i s5 se

conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor;i deciziilor Iuate

in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de

implementarea prezentei Campanii.

(2)Organizatorul prezentei Campanii nu au nicio obligalie de a intretine corespondenla cu

solicitanlii posesori ai unei facturi fiscale considerate invalide conform acestui

Regulament Oficial, cu persoanele ce incearcd participarea in Campanie in baza unor
produse neparticipante, cu persoanele neinscrise valabilin Campanie sau in situatiile unor
revendicSri ce apar ulterior acordirii efective a premiului ori dupi termenul de

revendicare a premiului previzut in prezentul Regulament Oficial. F{Sspunderea

Organizatorului prezentei Campanii cu privire la acordarea premiului este Iimitatd in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(3) Organizatorul/ Agerrlia nu i;i asumi rispunderea:

o pentru datele de identificare de factura fiscalS (numErul sau data emiterii) incomplete,

inexacte sau incorecte emise ?n Campanie;

o pentru nepr^imirea, pierderea sau primirea cu intArziere a documentelor trimise prin

emailul securizat asigurat de platforma ADK, respectiv pentru neprimirea, pierderea sau

primirea cu intArziere email-urilor trimise de citre Organizator Participanlilor ;i invers,

determinate de factori independenli de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi,
dar f5ri a se limita lzr, defecliuni sau probleme tehnice ce lin de relelele de telefonie,
retelele de internet, retelele de curent electric etc);

-i)

9/daca numirul de telefon declarat nu poate fi utilizat pentru contactarea si identificarea

Participanlilor (numir incorect, num5rul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se

afla in aria de acoperire etc). ln acest caz Organizatorul nu il va putea contacta pe

Participant ?n eventualitatea unui c3;tig;
o pentru intreruperile serviciilor oferite de cdtre terli - ne functionalitSli ale furnizorilor de

internet, ne funclionalit6!i ale furnizorilor de curent electric etc;

c pentru situatiile in care clienlii achizilioncazd pe Perioada Campaniei produse

neparticipante la Campanie;



. pentru pierderea ;i/sau deteriorarea facturilor fiscale (pe care se reg;sesc data emiterii ;i
lD-ultranzacliei in Campanie) aflate in posesia Participanlilor;

o pentru erorile in datele furnizate de citre Participan!i, daci este cazul, acuratelea datelor

de contact fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanlilor. Ca atare, Organizatorul nu

are niciun fel de obligalie in cazulfurnizirii de citre Participanli a unor date eronate, care

au dus Ia imposibilitatea inm6ndrii premiului sau Ia imposibilitatea identificdrii unui

c6;tigdtor;

o pentru imposibilitatea unui cA;tigdtor de a intra in posesia premiului din motive

independente de Organizator;

o pentru cazurile in care c5;tigStorul nu respecti condiliile de validare detaliate in

prezentul Regulament Oficial;

o pentru derularea activitililor de mentenanla ce nu pot fi amAnate, desfi;urate de citre
operatorii serviciilor de internet, cat;ia serverelor ce gdzduiesc platforma ADK, cit;i alte

servicii de care funclionalitatea platformei este dependenti ;i nu poate funcliona, daci
prin aceasta platforma ADK nu poate fi accesati in vederea efectuSrii achizitiilor in

Campanie.

(4) Organizatorul nu i;i asumi rispunderea ;i nu va fi parte in disputele referitoare la

dreptul de proprietate asupra premiului. Aparilia sau existenta vreunei dispute sau litigiu

referitor la acordarea premiilor nu va influenla principiul potrivit cSruia Organizatorul

Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului

Regulament Oficial ;i care face dovada participdrii valabile in Campanie. Din momentul

primirii premiului de citre c5;tig5tor, Organizatorul nu mai rispunde de integritatea ;i
calitatea acestuia.

(5) Ordinea receplionarii tranzacliilor este reprezentata de data calendaristici si ora

(minute, secunde) serverului care receplioneazd aceste tranzaclii.

(6) Organizatorul are dreptul de a invalida conturi care conlin informalii false ori vddit

eronate si care nu indeplinesc condiliile de validare.

(1\ Organizatorul i;i rezerva dreptul de a verifica ;i monitoriza modul in care se

desfSloari achiziliile in Campanie. in cazul in care se observa tentative de f raud5,

tranzacliile respective vor fi anulate.

(8) Organizatorul i;i rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie

care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteazi bunul mers al

Campaniei

(9) Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai c5;tigitorului care au luat parte la

Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial ;i care face dovada

tranzacliilor bazate pe lD ;ifacturi fiscalS in cadrul Campaniei. in cazulin care Organizatorul

constati ca un cA;tigStor nu a indeplinit ;i/sau nu a respectat condiliile stipulate de



prezentul Regulament Oficial, Organizatoruli;i rezerva dreptul de a suspenda/anula oricAnd

drepturile ;i beneficiile ce revin cA;tigitorului, firi ca Organizatorul si datoreze vreo

despigubire sau plata respectivului cAqtigitor. in cazul in care Organizatorul constata

asemenea situalii dupi ce premiul a fost deja acordat, respectivul cA;tigitor va restitui

Organizatorului valoarea premiului ;i cheltuielile aferente suportate de Organizator ink* vr6qr il4qlvr ur

-{{,ileg;turi cu acesta.

(10) Organizatorul este indreptilit sE ia toate masurile necesare in caz de tentativa de

fraudS, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei ;i/sau a
Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul i;i rezerva dreptul de"'b"' -' 'i' ' -'-T'-'

a exclude definitiv din 16ndul Participanlilor orice persoanE care, prin comportamentul

fraudulos, afecteazi bunul mers al Campaniei. incercarea de frauda va rezulta in

descalificarea respectivului Participant pentru intreaga Perioada a Campaniei ;i implicit

acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. in cazul ?n care sunt identificate

persoane care au influenlat sau care au facilitat cA;tigarea de premii, Organizatorul are

dreptul de a cere angajarea rispunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA Tz.INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CAMCTER PERSONAL

(1) lnformalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legituri cu

desfS;urarea acestei Campanii sunt previzute Ia Anexa t a acestui Regulament Oficial.

(2) Solicitirile/reclamaliile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ?n

legituri cu aceasti Campanie se pot depune conform indica(iilor din Anexa t.

SECTIUNEA 13. TAXE Sl IMPOZITE

(1) Organizatorul Campaniei nu este rispunzitor pentru plata taxelor, impozitelor sau a

altor obligalii fiscale legate de premiul oferit, cu exceplia impozitului pe venit cu relinere la

sursi aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu o valoare mai mare de 6oo de

lei, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obliga sa il calculeze, si il relini gi s5-l

sfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. zzTlzot5 privind Codul Fiscal.

izatorul va intreprinde toate demersurile ;i va depune toate documentele necesare,

iv va efectua toate pl5lile in acest sens.

(2) Orice alte obligalii de naturd fiscalS sau de orice alta natur5 in IegSturd cu premiul

sunt in sarcina exclusiv6 a c6;tigitorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

(1) Forla Majori este evenimentul imprevizibil ;i de neinlSturat, intervenit dup5 intrarea

in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de citre Organizator

;i care ii impiedici pe ace;tia si-qi indeplineasci obligaliile asumate prin prezentul

Regulament Oficial.

(zl Daca o situalie de forli majorS, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive

independente de voinla sa, impiedici sau intdrzie total sau parlial desfS;urarea Campaniei



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

rispunderea privind indeplinirea obligaliilor sale pentru perioada in care aceast5 indeplinire

va fiimpiedicati sau intSrziatd. Organizatorul nu i;i asumE in niciun fel obligalia de a prelungi

Campania cu o perioada corespunzitoare duratei evenimentului de for!5 majorS, nici de a

modifica orarul de desfS;urare ca urmare a apariliei unui eveniment de for!5 major5.

Organizatorul nu rdspunde nici pentru situalia ?n care cAgtig5torul nu poate beneficia efectiv

de premiu din cauza unor evenimente de for!5 majorS.

(3) Organizatorul ili rezerv5 dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oric6nd

desfS;urarea Campaniei, pentru motive independente de voinla sa sau in cazul in care

intervin evenimente care ar ?ngreuna semnificativ derularea in condilii optime a Campaniei.

Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau

intreruperea Campaniei prin publicare pe platforma ADK sau prin alte mijloace de informare

a publicului.

SECTIUNEA 15. LlTlGll

(1) Eventualele litigii apirute intre Organizator ;i Participan!ii la prezenta Campanie se vor

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibild, Iitigiile vor fi
solulionate de instanlele judecdtoresti competente din Galali.

(2) Eventualele sesiziri sau reclanralii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite

citre Sc Marcel Prod S.R.L., Ia urmdtoarea adresa: marketplace@adk.ro in termen de

maximunr r4 (paisprezece) zile de Ia data publicdrii finale a cA;tigdtorului validat. Dupd

aceasta datE Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio sesizare/reclamalie.

(3) Eventualele sesiziri sau reclamalii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) numele, domiciliul/re;edinla sau numbr de telefon/adresa de e-mail, precum ;i alte date

necesare pentru identificarea contestatorului;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiazd contestalia.

(4) Sesizirile ;i reclamaliile se vor soluliona in termen de to zile lucritoare de la data primirii.

-(5) Organizatorul nu are nicio obligalie de a intreline corespondenta cu expeditorii unor

"' eventuale sesiziri ;i/sau reclamafii, care sunt ?n mod vidit nefondate sau excesive,

inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECTTUNEA r5. ERORI / FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

(r) Organizatorul acestei Campanii nu i;i asumi rispunderea pentru facturi fiscale

necorespunzitoare (deteriorate, falsificate, pierdute, ?nstriinate, ilizibile, care con!in

;tersituri, cAt ;i orice imitalie prin orice metode) sau care nu se supun condiliilor prezentului

RegulamentOficial ;i nicinu va acorda/inmina premiul pe baza unorastfeldefacturifiscale.

Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislalieiin vigoare. Organizatorul nu

i;i asuma rispunderea pentru nicio cauza care nu se datoreazi culpei lor exclusive ;i care ar

putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
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^. ^ -Tgl.1tgl-Regulament oficial a fost tehnoredaclat la biroul notarial GAUBE oDRtN NARcts$l GAUBE RoDlcA - soclErArE PRoFesrorlAl;i ruoiAirAi-X, i;;-il;remptar orisinat careramAne in arhiva biroului notarial si4 duplicate, din care unutva rimane tn ar-triva biroului notarial,un exemptar pentru cartea funciari gi 2 exemplare au tosiinmanate plrtii.l-_...-_--------

ORGANIZATOR,
S.C. MARCEL PROD S.R.L.,

prin asociat unic ai administrator
s.s. PoPA NICU$OR-DANtEL

ROMANN
Uniunea Nafionati a Notarilor pubtici

Biroul Notarial
GAUBE ODRIN NARCIS

9i
GAUBE RODICA

SbctETATE PRoFESIoNALA NoTARIALA
de funcfionare nr. 311 t1664l}g.l 1.201 g* ,GU sediul in com. Liegti, str. principati, nr. 619 A, etaj'-tr.lt.,; ', Jud. Gaiaii

J9)?' Tel./Fax: 0236t822697
E-mail: bnp_gaube@yahoo.com

irucnerenE DE AUTENTTFT.ARE NR.64
Anul 2023, luna februarie, ziua23

in fala ,"a n'UlAl-( l-uEtLlt"

:. ^lolt ^Nrcu_$m,li?iiX'.:'f,}ll:' ?fl:..,""Tllf'hirescu, sat rudor

ODR'N. NARC/S
NIOTAR PUBLIC

tItvgvq, oql I uuul

,vl*,Tff:,.j;J:d"!:l-9311{,1$e[1tlc,ai prin c.l seria_ZL-nr. taqiiiizoieysicrep Gatafi, cNp17610191204s9, reprezentant tegat ar societafii uraicel pRoD s.R.L;;; ;ifii""';;atr-!--a^-organizator

. ..- ca.re dupd ce a citit actul, a d.e-clarat ci i-a ln[eles continutul, ci cele cuprinse in actreprezinti vointa sa., a consimtit la autentificarea prezentului inscrii gi-a semnat unicul .r"rpt.i,precum anexa acestuia.

In temeiul arl'12lit'b din Legea notarilor publici gi a activitilii notariale nr. 36/1995, republicati, cu
modificirile ulterioare,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL II.ISCRIS.

S-a perceput onorariul de 119 lei, inclusiv TVA, prin chit.nr .?AT D023.
S-a aplicat timbru sec pe toate exemplarele originale.

NOTAR PUBLIC,
S.S. GAUBE ODRTN

Prezentul duplicat s-a intocmit in 4

i.$g,/**7x

data autentificirii actului, gi are aceeagi

Q-tf;t-i:



ANEXA nr. t

Ia REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

,,Campania de Primavaratt

Campanie promofionalS pentru consumatori

Perioa d a ca m pan iei i 01,o3.zo23-jo.o 4.zoz,

lnformare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal ;iimputernicif ii sii
in vederea desfi;urErii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanlilor vor fi
prelucrate de cltre:
Marcel Prod SRL cu sediul social in Jud. Cala!i, Sat Tudor Vladimirescu, Com. Tudor

Vladimirescu, av6nd CUI RO5rr389z, EUID ROONRC: )tllt$h994, telefon mobil + 4o 74t 265

6ro, e-mail: dpo@adk.ro (denumita in continuare ,,Organizatorul" sau ,,Operatorul"),
persoana juridicd rom6nS, in calitate de operator de date ;i prin intermediul urmdtoarei

agenlii:

Marketigital lnternalional SRL cu sediul in Municipiul Bucure;ti, Sector 6, B-Dul luliu Maniu,

Nr.r4, Camera r, Bl.r3, Sc.Az, Et.7, Ap.57, CUI RO 411663o3,inregistrati la registrul comerlului

cu numlruil )4ol6}z6l>otg, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumitd in cele ce

urmeazi,,Agen!ia" sau "imputernicitul").

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelSmuriri sau exercitarea drepturilor de citre
persoanele vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, sunt urmdtoarele:

Marcel Prod SRL cu sediul social in Jud. Cala!i, Sat Tudor Vladimirescu, Com. Tudor

Vl a d i m ire sc u, te I ef o n I 07 55oj oz7 o, e ma i I : dBo-@adkro;

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate ?n cadrul Campaniei

in cadrul Campaniei, Organizatorul va prelucra urmitoarele categorii de date cu caracter

personal, pentru organizarea Campaniei gi acordarea premiilor, potrivit acestui Regulament:

A. Pentru Particip-agji-la (a.mpanre vor fi prelucrate:

- nume, prenume, numirul de telefon, email, localitate, jude!, adresd de expediere, cod

pogtal data;i numirul facturii fiscale, lD-ul tranzacliilor, date aferente vizitirii platformei

{r}, Pentru e irtig5lolrl premiului, in plus fa!5 de cele de mai sus, vor fi prelucrate:\q\l copia integrala a facturii fiscale cu care a fost efectuati tranzaclia cA;tigdtoare in

Campanie, adresa de livrare a premiului; semnitura (necesari la semnarea procesului verbal

de. predare-prlmire premiu); codul numeric personal = CNP-ul, (in vederea indeplinirii

3, Scopul prelucririi
Datele cu caracter personal ale participanlilor la Campanie vor fi prelucrate de cltre
Organizator;i prin intermediul Agenliei, in vederea:

de. predare-prlmire premiu); codul numeric personal = CNP-ul, (in vederea indeplinirii

obligaliilor privind declararea, relinerea la sursi ;i plata impozitelor aferente, prevSzute de

Codul Fiscal), calitatea de cA;tigdtor;i premiul c6;tigat.

\.1 
.
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(i) organizSrii ;i desfSguririi Campaniei;

(ii) desemnirii,contact5rii;ivalidiriic6;tigStorilor;
(iii) promovlrii Campanieiin social media ;i a alte medii de publicitate;

(iv) atribuirii premiilor ;i indeplinirii obliga!iilor fiscale ;i financiar contabile ale

Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucririi
Datele vor fi prelucrate:
a. Datele furnizate de_partjdpandi ;i c6stigitori , in vederea aclriziliilor in c-ampanie ;i
pentru validarea c6;tigdtorilor ;i livrarea premiilor (nume, prenume, num5r de telefon, data

;i numirul facturii fiscale, lD-ul tranzacliei, adresa de livrare premiu, adresa email, copia

integrala a facturii fisc.ale cu care a fost efectuata achizilia cA;tigitoare in Campanie) sunt

prelucrate in temeiul executirii unui contract (acceptarea termenilor ;i condif iilor
Regulamentului Oficial ;i participarea la Campanie echivaleazl cu executarea unui contract).

b, CNP-ul c6;tigitorului este prelucrat in vederea efectuSrii formalitSlilor necesare

pentru relinerea la sursa ;i plata impozitelor aferente cA;tigului. in acest caz, temeiul

prelucririi este obligalia legalS a Operatorului,

c, Publicarea c6;tigitorului premiului pe Platforma ADK ;i in soclal media, este

efectuati in temeiul obligaliei legale a Operatorului de a publica rezultatul campaniei,

potrivit legisla!iei privind organizarea de promolii ;i concursuri/loterii publlcitare.

d. Datele rezultate din vizitarea platformei ADK- sau din efectuarea altor verificiri
privind validarea acl'riziliilor Participan!ilor sunt prelucrate in temeiul interesului Iegitim al

Operatorului pentru a asigura funclionalitatea platformei ADK ;i pentru organizarea ;i
desfS;urarea Campaniei ;i efectuarea procedurilor de extragere a c5;tigitorilor ;i acordare

premiuluiin condilii de deplini Iegalitate,

e. Pdstrarea datelor ulterior incheierii Campaniei ;i inmAnirii premiilor reprezintS o

prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfS;urarea

Campaniei si acordarea premiului, precum ;iin temeiul obligaliilor legale aferente legislaliei

financiar- contabile ce impune pEstrarea documentelor contabile pentru o anumiti

necesar, urmitoarelor categorii de terti:
a, Alte agen!ii sau furnizori de servicii contracta!i de Organizator sau de imputernicit in
vederea organiz5rii Campaniei, printre care: VEZIV lT SERVICES S.R.L., cu sedir:lin cu sediulin

Sector 2., Aleea Delerri, Nr.6, BI.t64, Sc.2, A.37, Bucure;ti, J4o/t66o3lzozo, CUI: 434o3zot,tel;
+4o 752 558 4j5, e-nrail: info@veziv.ro, in calitate de imputernicit, care gestioneazd

platforrna ADl.i;

perioadS.

Destinatarii datelor cu caracter personal

cu caractei personal colectate in cadrul Campaniei de citre Organizator vor fi
dezvdluite imputernicitr-rlui, precum ;i autoritSlilor, in m5sura in care este necesar pentru
rncnar*nnn- ^klix-+iil^* l^,r^l^ A^ -X+-^ A*asni-r*nrrespectarea obligaliilor legale de citre Organizator,
I-'\a rcaman^- 
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l-+^l^ ^^..^--l^ .r^. .--i ^,,*a- {i rDe asemenea,'datele personale vor rnai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este



b. Societi!i care furnizeazd produse ;i servicii Organizatorului sau imputernici!ilor in

leglturi cu organizarea Campaniei, inclusiv furnizori de sisteme lT gi furnizorii de servicii de

asistenta aferen!i, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicafii, realizare copii de rezervd

si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si al!i furnizori de servicii

i curieri implicaliin livrarea premiului citre cA5tigitor.
Terlii cirora Ie sunt transmise sau puse la dispozilie informaliile personale ale Participanlilor,' ' '* i"'-

in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitali (prin lege ;i prin contract) cu privire la modul

in care pot folosi datele. Organizatorul se asiguri ca orice terfi, cirora le sunt divulgate

voluntar date cu caracter personal, sunt supusi obligaliilor de confidenlialitate;i securitate

in acord cu prezenta noti de informare ;i legislalia aplicabilS (pentru evitarea dubiilor, acest

Iucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este o decizie voluntarS).

Cu exceplia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui ter! vreo parte din

datele personale prelucrate in leg5turE cu Campania, fEri a anunfa persoanele vizate, sau,

daca este cazul, fSrE a obline ?n prealabil consimlSmAntul acestora.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanlilor declarali necS;tigltori vor fi stocate de citre
Operator 5i/sau imputernicit timp de 6o de zile de la ?ncheierea Campaniei. DupI trecerea

acestui termen, datele vor fi distruse, acestea nefiind utilizate in niciun alt scop, pAnI la

momentul distrugerii acestora, except6nd participarea la Campania ,,Campania de

Primavara".

Datele cu caracter personal ale c6;tig5torului vor fi stocate de cdtre Operator conform

prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data

incheierii exer:ciliului financiar?n care a fost atribuit premiul.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va;terge/
distruge aceste date de pe rnijloacele de prelucrare;i stocare, impunAnd imputernicililor sii
obliga!ii similare.

Numele c6;tigStorului publicat pe platforma ADK va fi menlinut public pentru o perioada de

3o de zile.

7, Drepturile persoanelor vizate

in vederea asiguririi unei prelucrdri echitabile;i transparente, Participanlii beneficiazS

conform legii de urmitoarele drepturi:
(i) ellqptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal : persoanele vizate pot

solicita informalii legate de datele personale pe care Operatorul ;i ?mputernicilii sii le delin

despre acestea, inclusiv informalii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt

folosite acestea,;icuisunt divulgate aceste date, daca este cazul.

externalizare, cum ar fi stocare ii afara spaliului de productie propriu ;i furnizori de servicii

stocare in sistem cloud;

alte entitSfi; cum ar fi autoritSli de reglementare, contabili, auditori, avocali sau alli

externi, in cazulin care activitatea lor necesiti aceste informafii;



La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in

leglturi cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul

i;i rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabilS bazata pe costurile administrative,
(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal : persoanele vizate pot

obline rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau imputernicilii Ie

prelucreazi in legituri cu Campania. Operatorul ;i imputernicilii depun eforluri rezonabile

pentru a menline datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor

mai recente informalii de care dispun; (iii) dreptul de a solicita gtergerea datelor cu caracter

pgsoml: persoanele vizate pot solicita ;tergerea datelor personale prelucrate de Operator

sau ?mputernici!i in leg5turS cu Campania. Operatorul ;i imputernici!ii trebuie sE se

conformeze acestei solicitdri, dacS:

o datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au

fost colectate;

o persoana vizata se opune prelucririidin motive legate de situalia sa particulara;

o datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o datele personale trebuie;terse pentru respectarea unei obligalii legale care ii revine

Operatorului; cu excep$a cazului?n care datele sunt necesare:

a) pentru exercitarea dreptului Ia liberi exprimare ;i la informare;
b) pentru conformarea,de cdtre Operator cu o obligalie legala;
c) in scopuri de arhivare in interes public,;tiinlific sau pentru studii istorice sau in

scopuri statistice; sau

d) pentru constatarea, exercitarea sau aplrarea unui dreptin instanfi.
(iv) dreptul Ia restriclionarea prelucririi : persoanele vizate pot obline restriclionarea

prelucririi datelor personale, in cazul?n care:

. contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie

pentru a verifica corectitudinea,

r pr€lucrarea este nelegala si solicita restric!ionarea prelucririiin locul ;tergerii datelor

p e rsona le,

. nll mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizati le solicit5 pentru

stabilirea, exercitarea sau apirarea pretenliilor legale, sau

o persoana vizata are obieclii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a

verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleazS,

(v) dreplulta_ob_ieslje-: persoanele vizate pot obiecta - in orice moment la prelucrarea

datelor personale din motive legate de situa!ia acestora particularS, cu condifia ca

prelucrarea si nu se bazeze pe consimlSmAntul persoanei vizate ci pe interesele

. legitime ale Operatorului sau ale unei terle parli. in acest caz, datele personale nu vor

mai fi prelucrate, cu exceplia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive

legitime;i imperioase care justifica prelucrarea;i care prevaleazi asupra intereselor,

drepturilor ;i libertSlilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este

constatarea, exercitarea sau apirarea unui drept in instan!5. Persoanele vizate, care

obiecteazd Ia prelucrare, sunt rugate s5 specifice daci doresc, de asemenea, ca

datele personale sd fie gterse,



(vi) dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor
prelucrate in temeiul consimlimAntului sau in executarea unui contract, citre ea

insS;i, sau, daci este fezabil din punct de vedere tehnic, direct cStre un alt operator;
(vii) dreptul de a depune o reclamatie : oersoanele vizate pot deoune reclamatii laItti

Autoritatea NalionalS de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal prin

intermediul proceduriidisponibile pe site-uIANSPDCP, www,dataprotection.ro.
(viii) De relinut:
Perioada de timp: Termenul de rispuns pentru solicitirile persoanelor vizate este de 3o de

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

de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de inci 3o zile.

Restrictionarea accesului:iir anumite situalii, accesul Ia toate sau o parte a datelor personale

poate fi restriclionat din cauza unor cerinle legale. in cazul unui astfel de refuz cu privire la

cererea de acces, vor fi cornunicate motivele refuzului.
lmposibilitatea identificirii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in

baza elementelor de identificare furnizate in cerere. in astfel de cazuri, daci persoana nu

poate fi identificata drept persoana vizatS, Operatorul nu poate da curs solicitirii respectivei
persoane, cu exceplia cazului in care oferi Operatorului informalii suplimentare care sd

permiti identificarea.
Exercitarea drepturilor: Participanliii;i pot exercita drepturile menlionate anteriorfie printr-

o cerere scrisd, datatS, semnata ;i adresati Organizatorului la adresa Jud, Calali, Sat Tudor

Vladimirescu, Com. Tudor Vladimirescu, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail

email: dpo@aclk,ro.

B. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul implementeazd mEsuri tehnice ;i organizatorice adecvate in vederea asiguririi
unui nivel de securitate corespunzitor datelor cu caracter personal aparlin6nd
participanlilor la Campanie. Organizatorul va impune oriciror imputernicili obligalii similare,

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de. riscurile

prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod

accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau

accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. in
procesul de furnizare a datelor cu caracter personal citre Organizator;i imputernicili,
informa!iile personale pot fi transferate de citre persoanele vizate prin internet. De;i

Organizatorul depune eforturi suslinute pentru a proteja informaliile personale ce ii sunt

puse la dispozi!ie, sclrimbul de informa!ii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este

too% sigur. Prin urrnare, Operatorul nu poate garanta securitatea informaliilor personale

transmise prin internet. Odat5 primite aceste informafii, Operatorul va utiliza proceduri

str:icte;i metode de securitate pentru aimpiedica accesul neautorizat la acestea.

9. Modificarea informSrii privind prelucrarea datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial oricind
pe durata desfS;urbrii Canrpaniei, in cazul in care identifica mEsuri mai eficiente pentru

protejarea ;i securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate ;i fdrS a afecta

drepturile ;i libeft5lile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in

prealabil pe website-ul www.adk.ro, respectiv va fi adusa la cuno;tinla Participanlilor prin

,'#



acelea$i mijloace prin care au fost incunogtintate cu privire la Regulantentul Oficial al

Campaniei.

10, Alte prevederi

Datele personale ale Participanlilor la Carnpanie vor fi preh-rcrate irr conformitate cur legislaf ia

aplicabili in domeniul protecliei datelor cu caracier personal, in mod particular in
conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679lzot6 privirrd proteclia

era circulatie a acestor date.

Gs*-.-= -.'' 1-.:!'y

fizice in ceea ce prive;te prelucrarea datelor cu caracter personal ;i privind


