
ACT ADITIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Lentila Retro” 

 

 

Organizatorul campaniei promotionale "Lentila Retro” (numita in cele ce urmeaza 

“Campania”), Ursus Breweries S.A., cu sediul in Soseaua Pipera, nr.  43, Corp A, etaj 2, 

Sector 2, 020112, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/20456/2005, cod unic de   inregistrare   RO199095, inregistrata   la   Autoritatea   

Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865, 

numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”,  

 

În conformitate cu dispozitiile Sectiunii 1, Pct. 1.6. al Regulamentului oficial al 

Campaniei “Lentila Retro”a hotarat urmatoarele: 

 

Art 1. Se modifica punctul 2.1 de la Sectiunea 2 din Regulament, acesta urmand a 

avea urmatorul continut: 

2.1. Campania promotionala se deruleaza in mediul on-line, pe canalul Instagram: 

https://www.instagram.com/, in perioada  22 iunie 2018, ora 14:00 pana la 13 iulie 2018, 

ora 23:59, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti 

participantii.  

 

Art 2. Se modifica punctul 5.1 de la Sectiunea 5 din Regulament, acesta urmand a 

avea urmatorul continut: 

5.1 Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, 

in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:  

 

https://www.instagram.com/


• inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei: 22 iunie 2018, 

ora 14:00 si pana la data de 13 iulie 2018, ora 23:59 (ora Romaniei),  

• participantii inscrisi trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;  

• participantii sa aiba cel putin 18 ani impliniti la data inceperii campaniei;  

• participantii sa nu se afle intr-una dintre situatiile de incompatibilitate 

enumerate la art.3.2.; 

• participantii sa respecte toate conditiile din Sectiunea 4; 

• Fotografiile publicate de participanti trebuie sa fie publice 

 

 

Art 4. Se modifica punctele 7.6 si 7.7 de la Sectiunea 7 din Regulament, acestea 

urmand a avea urmatorul continut: 

7.6 Juriul va delibera asupra tuturor inscrierilor valide în campanie în perioada 14 iulie 

2018 – 24 iulie 2018 

7.7 Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 25 iulie 2018, 12.00, printr-o postare publică 

pe contul de Instagram ursusretro: https://www.instagram.com/ursusretro/ și printr-un 

mesaj privat pe contul de Instagram cu care câștigătorul s-a înscris la concurs. În cazul 

în care un câștigător nu poate fi contactat, se vor mai face alte 2 încercări de 

contactare, în 2 zile diferite. Dacă un participant nu poate fi contactat în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data desemnării, va fi declarat invalidat.  

În cadrul procesului de validare, câștigătorii trebuie să furnizeze reprezentantului 

Organizatorului următoarele date:  

(i) nume și prenume,  

(ii) data nașterii,  

(iii) număr de telefon,  

(iv) adresa poștală de livrare a premiului,  

în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost contactat de un reprezentant al 

Organizatorului. Dacă nu trimite datele solicitate de Organizator, în termenul menționat, 

acesta va fi invalidat.  



În cazul în care unul sau mai mulți câștigători nu pot fi validați și se recurge la rezerve, 

procedura de validare rămane valabilă și în cazul acestora, urmându-se aceeași pași de 

validare. Fiecare rezervă va fi contactată în 5 zile lucrătoare de la data când câștigătorul 

anterior a fost invalidat (3 încercări de contactare în termen de 5 zile lucrătoare) și va 

trimite în alte 5 zile lucrătoare datele solicitate.  

Dacă nicio rezervă nu poate fi validată în cadrul campaniei, premiile rămân în posesia și 

la dispoziția Organizatorului.  

 

 

Restul dispozitiilor Regulamentului Oficial al Campaniei “Lentila Retro” raman 

neschimbate. 

Prezentul Act Aditional va intra in vigoare începand cu data de 07.07.2018 ora 00:00 

 

Ursus Breweries S.A. 

  



FÎ. I Sit'':, r Il' ,{'i"':"'| ':.1r"l' ,:'-1.',;
t ,r '. -'(.

S-u certú autenlificure(t prezenlLtlui inscri,s

REGULAMBNTUL CAMPANIEI

,,Lentila Retro"

SECTIUNBA I. ORGANIZATORUL SI DESFA CAMPANIBI

L'1. Organizatorul campaniei ,,Lentila Retro" (numitá în cele ce urmeazâ "Campania") este Ursus

Breweries S.A. cu sediul în $oseaua Pipera nr.43, Corp A, etaj 2, Sector 2, cod poçtal O2Oll2,

Bucureçti, România, înregistratá la Registrul Comer,tului sub nr. J4012045612005, având cod unic de

înregistrare RO 199095, înregistratä la Autoritatea NaJionalá De Supraveghere a Prelucrärii Datelor

Cu Caracter Personal cu numäruI 5865 çi numitá în cele ce urmeazá, "Organizatorul".

I.2.Campania va fi operatä intermediul S.C. Kubis Interactive S.R.L., cu sediul în Bucuregti, Str. Olari

nr. 11, sector 2, înmatriculatã la Registrul Comerfului sub nr. J401108752008, având C.U.I.

RO24083160, înregistratá, la Autoritatea Nalionalá de Supraveghere a Prelucrärii Datelor Cu

Caracter Personal cu numäruI 1695412010, numitá în cele ce urmeazá "Agentia Digitala".

1-.3.Autentihcarea Regulamentului Oficial ;i expedierea premiilor vor fi realizate gi operate prin

intermediul Mediapost Hit Mail S.R.L, cu sediul în Str. Siriului, rtr 42-46, et 3, sector 1, Bucureçti,

tel. 021.224.40.20, fax. 02I.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO1335lgl7, înregistratä la Registrul

Comerlului sub nr. J40/ 82951 2000, reprezentatá legal de Marian Seitan, în calitate de Director

General, denumitä în continuare "Agen{ia".

1'4.Desemnarea câçtigätorilor se va realiza prin deliberarea unui juriu compus dintr-un reprezentant al

Organizatorului, un reprezentant al S.C. Kubis Interactive S.R.L., aläturi de 2 bloggeri fotografi:

Vlad Eftenie çi Adi Bulboacä.

l.5.Regulamentul Oficial este întocmit çi va fì fãcut public conform legislafiei aplicabile din România

prin afiçarea pe site-ul https://momente.cool/docs/resulament-lentila-retro.pdf çi este disponibil, în

mod gratuit, oricárui consumator, çi prin trimiterea unei solicitäri scrise, prin poçtä, la sediul Ursus

Breweries S.4., cu sediul în $oseaua Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, sector 2, cod poçtal 02}ll2,
Bucureçti, România sau prin e-mail, la adresä: info@momente.cool, pe toatä duratä de desfãçurare a

Campaniei.



1,.6.Organizatorul îçi rezervã dreptul de a rnodifìca prezentul Regularnent Ohcial. Actele adilionale çi

anexele la Regulament, încheiate dupä data începerii carnpaniei publicitare, vol'face parle integrantä

din acesta. Modificárile produc efecte fala de participanli, de la data publicárii lor la adlesa

https://rnomente.cool/docs/regulament-lentila-retro.pdf. Organizaforul nu îçi asumá ráspunderea

pentru luarea la cunoçtin!á a modificárilor de cátre participanfi, atâta timp cât acestea sunt afiçate pe

site.

2 ANIEI PRO

2.1. Campania promolionalá se deruleazá în mediul on-line, pe canalul Instagram:

https://www.instaqram.com/ în perioada 22 iunie 2018, ora 14:00 pâná la 06 iulie 2018, on23:59, în

conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toJi parlicipanlii.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este deschisä participärii tuturor persoanelor ltzice cu vârstá de cel pulin 18 ani împlinili

la data începerii Campaniei, cu domiciliul/reçedinla în România, care defin un cont de Instagram çi care

respectä termenii çi condiliile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare ,,Participanfi").

3.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angaja!ä URSUS BRE\ /ERIES S.4., ai agenliilor

organizatoare a Campaniei Kubis Interactive S.R.L. çi Mediapost Hit Mail S.R.L. , aläturi de

fotografii Vlad Eftenie çi Adi Bulboacá, çi nici rudele în linie directá çi/sau colateralä (pâná la gradul al

IV- lea inclusiv), soliilsoliile çi toli afinii acestora. Participarea la aceastä Campanie implicá cunoaçterea

çi acceptarea integralä, expresá çi neechivocá aprezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru a participa la prezenta campanie, participanlii trebuie sä respecte urmätorul mecanism:

a) Sä delinä un cont de Instagram activ

b) Sä posteze pe Instagram în mod public, în perioadä de campanie, o fotografre rcprezentând un

context ,,retro" în stiul anilor 90, din urmätoarele teme posibile: (fashion/modä, distraclie cu

prietenii, petreceri/festivaluri, peisaj urban, obiecte retro)

c) Pentru a fi eligibilä, fotografia unui participant trebuie sá fie însofitä de urmátoarele hashtag-uri:

#UrsusRetro, aláturi de unul din hashtag-urile urmátoare: #RetroEftenie sau #RetroBulboaca.

Un Participant în campanie este identificat ca fiind unic în baza numelui de utilizator unic afiliat

ot;ntului sáu tlc Instagram.
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4.2 To[i cei care s-au înscris la campanie urmând mecanismul descris mai sus, la punctele anterioare,

inträ în campanie cu o sansã la premiile oferite.

4.3 Un user se poate înscrie de nai multe ori în campanie, însã poate câçtiga un singur premiu în cadrul

grafiile sá aibá un continut decent, licit, nediscriminatoriu çi relevant pentru Campanie (säú-
tematica campaniei aça cum este descrisä în prezentul regulament) ;

e nu trebuie sä conliná (i) mesaj cu conlinut licenlios, imoral sau antisocial ori sá conlinä

detalii deñimätoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru

persoane de o anumitä rasä, entitate, religie, orientare sexualä sau grup socio-economic ; imagini

denigratoare in general; imagini care incita la violenla ;(ii) amenin!ári cätre orice ter!á persoanä, loc,

afacere sau grup, nu trebuie sá lezeze intimitatea, dreptul la via!á privatä çi/sau alte drepturi ale oricärei

terie persoane, firme sau entitate çi nu trebuie sá încalce în niciun alt mod legile si reglementärile

aplicabile ; (iii) referiri sau mesaje cu privire la márci înregistrate sau neînregistrate; (iv) aluzii la
märcile de figarete; (v) sá conlinä mesaje adresate minorilor; (vi) sä conliná imagini ale unor minori;

SECTIUNEA 5. VALIDAREA ÎNREGISTRÃRILOR

5.1 Pentru a putea fi declarate valide, înregisträrile trebuie sá îndeplineascá, cumulativ, în mod

obligatoriu çi ñrá echivoc urmátoarele condilii:

o înscrierile trebuie sá se facä în perioada desñçurärii Campaniei:22 itnie 2018, ora 14:00 pânä la

06 iulie 2018, ora23:59.

o participantii înscriçi trebuie sä aibá domiciliul / reçedinla în România;

o participanlii sá aibä cel pu{in 18 ani împlinifi la data începerii campaniei;

o participanlii sä nu se afle într-una dintre situaliile de incompatibilitate enumerate la art.3.2.;

o participanlii sä respecte toate condifiile din Secfiunea 4;

o Fotografiile publicate de participanfi trebuie sä fie publice.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1 Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promo{ionale sunt:

Valoare comerciala neta
unitara cu TVA (let)

s Uç

Premiu Valoarea comerciala neta
totala cu TVA (lei)

Nr.



1 pachet alcatuit din:

I x Bax Bere URSUS

RETRO (6 doze x

500ml)

1 x Aparat foto instant -

Sanremo

2 520.4lei 1040.8 lei

s

6.2Yaloarea comercialá netá a premiilor a fost calculatá la cursul EURO/ RON de I euro : 4,66 lei.

Valoarea comercialã netã totalã a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 1040.8lei, cu TVA.

6.3 Premiile constand in Aparate foto instant Sanremo sunt achizitionate de Agentia Digitala, in numele

Organizatorului.

6.4 Parametrii tehnici ai premiilor(aparat foto instant Sanremo) nu se pot modifica, iar nu pot fi înlocuite

cu contravaloarca în lci, cu un alt bun sau scrviciu.

SECTIUNF,A 7. DESEMNAREA CÂSTIGÃTORULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

7.I În cadrul acestui concurs vor fi desemnali un numär de 2 (doi) câçtigátori, desemnarea acestora

urmând a se realiza de un juriu format din urmatorii 3 (trei) membri:

1) Reprezentant URSUS BREWERIES: Anca Cälugáriloiu

2) Reprezentant Kubis Interactive: Ina Dánila

3) Fotograf colaborator: Adi Bulboacä (pentru participanfii la campanie care publicá o fotografie ce

confine hashtag-ul #RetroBolboaca)

4) Fotograf colaborator: Vlad Eftenie (pentru participanlii la campanie care publicá o fotografie ce

conline hashtag-ul #RetroEftenie)

7.2 Criterllle de desemnare sunt urmatoarele:

a) Tehnica fotograficá

b) Storytelling/originalitatea poveçtii propusä de imagine

c) Creativitate

d) Relevanla pentnr subiectul propus prin regrrlamenturl campaniei (universul Retro al anilor 90)



N¡
1.

e) Popularitate: numärul like-urilor oblinute de poza participantului pe Instagram (criteriu utilizat
doar în caz debaraj a doi sau mai mulli participan{i)

fiecare din cele 4 criterii, fiecare participant va prirni o notã de la I la 5 (1 reprezentând

ul minim, iar 5 punctajul maxim). Astfel, vor fi declara{i câçtigätori primii 2 participanli care

cel mai mare punctaj, calculat ca sumä a notelor primite de participant la fiecare din cele 4

de desemnare.
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(i)

(iÐ

(iii)

(iv)

Dupa desemîarea câçtigätorilor, participanfii clasali pe urmatoarcle 5 pozilii, ca urmare a punctajelor

obfinute, sunt desemnatirezewe în cadrul campaniei.

7.5 În caz de baraj (2 sau mai mulli participanli care ob{in acelaçi punctaj), va f,r desemnat câçtigátor

participantul care a obtinut cele mai multe like-uri la poza urcatá pe Instagram la momentul anuntarii

câçtigätorilor finali.

7.6 Juriul va delibera asupra tuturor inscrierilor valide în campanie în perioada0T iulie 2018 - 17 iulie
2018.

7.7 CàçtigÞItorii vor fi anunfali pe data de 18 iulie 2018, 12.00, printr-o postare publicä pe contul de

Instagram ursusretro: https://www.instagram.com/ursusretro/ çi printr-un mesaj privat pe contul de

Instagram cu care câçtigátorul s-a înscris la concurs. În cazul în care un câçtigätor nu poate fi contactat,

se vor mai face alte 2 încercäri de contactare, în 2 zlle diferite. Dacä un participant nu poate fi contactat

în maximum 5 zile lucrätoare de la data desemnárii, va f,r declarat invalidat.

În cadrul procesului de validare, câçtigátorii trebuie sá firmizeze reprezentantului Organizatorului

urmätoarele date:

nume çi prenume,

data naçterii,

numär de telefon,

adresa poçtalä de livrare a premiului,

în termen de 5 zile lucrätoare de la data la care a fost contactat de un reprezentant al Organizatorului.

Dacä nu trimite datele solicitate de Organizator, în termenul mentionat, acesta va fi invalidat.

Încazul în care unul sau mai mulli câçtigätori nu pot fi validali çi se recurgelarezewe, procedura de

validare rämane valabilä çi în cazul acestora, urmându-se aceeaçi paçi de validare. Fiecare rezewá va ft
contactatä în 5 zile lucrätoare de la data când câçtigátorul anterior a fost invalidat (3 încercãri de

contactare în termen de 5 zile lucrätoare) çi va trimite în alte 5 zile lucrätoare datele solicitate.

Dacä nicio rezervá nu poate fi validatä în cadrul campaniei, premiile rämân în posesia çi la dispozilia

Organizatorului.



SBCTIUNEA 8. CONTACTARBA CASTIGATORILOR. VALIDAREA. ANUNTAREA SI

ACORDARBA PREMIULUI

8. 1. Contactarea Câçtigátorilor

Potenlialii câçtigátori desemnali de juriu vor fi contactali în modalitatea çi termenele menlionate

sus, pentru a fi informali în legáturä cu premiul câçtigat çi procedura de validare.

8.2 Validarea Câçtigätorilor

Reprezentantul Organizatorului - Agenlia digitalä va solicita potenlialilor câçtigátori printr-un mesaj

privat trimis de pe contul de Instagram URSUS RETRO https://www.instagram.com/ulsusletro/ pe

contul de Instagram al potenlialului câçtigátor folosit pentru înscrierea în campanie sá trimitá

umátoarele date cu caracter personal printr-un räspuns la mesajul inifial, pentru validarea çi ulterior

acordarea premiului: nume, prenume, data naçterii, numáruI de telefon, adresa de livrare a premiului.

Informaliile mai sus menJionate trebuie sá fie trimise în termen de maxim 5 zlle lucrátoare de la

desemnare pentru validare.

Dacä potenlialul câçtigätor al premiului nu poate fi contactat de cätre Organizator în termenul specif,rcat

în Regulament, în Secfiunea 7 sau dacá acesta nu trimite datele cu caracter personal necesare pentru

validare în termenul specificat, premiul va fi acordat urmátoarei rezerve. Procedura de validare a

rezervelor, în ordinea punctajului obJinut, este aceeaçi cu procedura de contactare validare a

câçtigátorului.

8,3 Acordarea premiilor çi anuntarea câçtigátorilor

Premiile se vor trimite prin curier rapid la adresa de livrare pe care câçtigatorii o indicá în momentul

validärii, în termen de 30 de zile lucrätoare de la data validärii. Intrarea în posesia premiilor este

condifionatä de semnarea unui proces verbal de predare-primire a premiului în momentul înmânárii

acestuia de cátre curierul folosit de cátre Organizator.

Lista finala a castigatorilor - numele çi prenumele - precum çi premiul acordat, vor fi afiçate printr-o

postare, pe canalul de Instagram Ursus Retro //www în maximum 30

zile calendaristice de la data validárii acestora, având în vedere obligalia Organizatorului, conform O.G.

nr.9912000 (cu modificärile çi completärile ulterioare), de a face publice anumite informafii referitoare la

câçtigátor, comunicarea datelor personale constând în nume çi prenume care vor fi fãcute publice în

temeiul obligafiei legale menfionate.

IJ

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE



'{
I

'^ùù).i/
y',

Organizatorul nu îçi asumä responsabilitatea si nu va 1Ì numit parle în cazurile referitoare la dreptul de

te asupra prerniilor

litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenla principiul conform cäruia

rul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectã prevederile acestui Regulament

in momentul primirii premiului de cátre câçtigátor, Organizatorul este eliberat de orice obligalie fa!á

de Participantul câçtigätor.

În caztl în care Otganizatod constatä ca un câçtigätor nu a îndeplinit çi/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îçi rezervá, dreptul de a suspen da/anulaoricând

drepturile si beneficiile ce revin câçtigátorului, fãrä ca Organizatorul sá datoreze vreo despägubire sau

platã respectivului câçtigátor. În cazul în care Organizatorul constatä asemenea situalii dupá ce premiul a

fost deja acordat, respectivul câçtigãtor va restitui Organizatorului valoarea premiului çi cheltuielile

aferente, suportate de Organizator în legaturá cu aceasta.

Organizatorul nu îçi asumã responsabilitatea pentru:

Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanun{ate ale serviciului de Internet, generate de re{elele de

telefonie mobilä sau de oricare alte defecfiuni sau probleme tehnice independente de vointa
Organizatorului;

Dacä Câçtigätorul, ulterior înmânärii premiului, nu mai poate beneficia de premiu din motive
independente de voinla Organzatorului .

Postarea de fotografii pe conturi de Instagram private, care nu pot fi identificate de Organizator;

Postarea de fotografii cu un continut fãrä legaturá cu tema campaniei;

Fotogralrile publicate în afara perioadei campaniei aça cum este aceast a prevaztttä în prezentul

Regulament;

Fotografiile care nu sunt însofite de hashtag-urile: #UrsusRetro, plus #RetroEftenie sau #RetroBulboaca;

Conlinutul fotografiilor postate/urcate çi al efectelor produse, participanlii fiind singurii responsabili în

acest sens ;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Instagram de pe care s-au înregistrat

participanfii la campanie; premiul va fi acordat persoanei care îçi declarä datele de contact si face

dovada validitälii datelor declarate;

Elorile în datele lumizate de cätre câçtigätori sau lipsä de acuratefe a datelor de contact nu atrag

ráspunderea Organizatorilor, f,rind în responsabilitatea exclusivä a participanfilor. Ca atare aceçtia nu au

nici un fel de obliga{ie în cazul famizârä de cätre participanli a unor date eronate, incomplete sau
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persoane care au influenlat sau care au facilitat câçtigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere

urmärirea în instan!ä a respectivelor persoane.

SECTIUNEA 10. ÄSPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

10.1 Informaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt preväzute în Anexa 1 a

prezentului Regulament.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligá sã calculeze, sä reJinä, sä declare çi sá vireze cátre bugetul de stat, impozitul

datorat pentru premiile acordate câçtigátorilor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV

Impozitul pe Venit, Cap.Vlll.Venituri din premii çi din jocuri de noroc", prin intermediul Agenliei, dacá

este cazul.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezen[a Campanie poate înceta numai în cazul aparifiei unui eveniment ce constituie fo4á majorä*,

inclusiv în cazul imposibilitát1i Organizatorului, din motive independente de voinfa sa, de a o continua.

xForta Majora, convenitá cá fiind evenimentul imprevizibil çi de neînläturat, petrecut dupä intrarea în

vigoare a prezentului Regulament Oficial çi care împiedicá partea sau párlile sá-çi îndeplineascä

obligafiile contractuale, exonereazä de räspundere partea care o invocä, pe durata de existenfa acazului

de For[á Majorá, conf,rrmat de Camera de Comer! çi Industrie a României.

Dacä o situalie de for,tá majorä, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de

voinla sa, împiedicä sau întàrzie total sau parfial executarea Regulamentului Oficial çi continuarea

Campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de räspunderea privind îndeplinirea obligaliilor sale pentru perioada în care

aceastä îndeplinire va f,r împiedicatá sau întârziatá, confotm art.1634 Codul Civil. În cazul în care

invocä tbr!ä majorä, Organizatorul este obligat sä comunice existenla acestuia participanfilor la

Cunpunic, în [cnlcl tlc 5 (uinui) zile lur:rätoat'e de la apalilia urazului de for!ä majorä.
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LITIGII
alele litigii apárute între Organizator çi Participanjii la prezen\a Carnpanie se vor rczolva pe calet--

ù
lä sau în caztl în care aceasta nu va fi posibilá, litigiile vor fi soluJionate de instanlele

competente material, de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamaiii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmátoarea adresä: Sos.

Pipera nr.43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, în termen de maximum 2 (douä) sáptämâni de la data

publicärii listei câçtigátorilor. Dupä aceastä data, Organizatorul nu va mai luä în consideratie nicio

contestafie .

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanlei de Guvern

nr.9912000 privind comercializarea produselor çi serviciilor de pia!á, republicatä în Monitorul Oficial nr.

603 din 3I.08.2007 çi a fost semnat çi autentificat în prezen\a unui Notar Public, într-un exemplar

original çi 4 copii duplicat .

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notarìalã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care u¡ul va
ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pär,tilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DINICU ELENA.LILIANA

S.S
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Anexa 1 la Regulamentul Campaniei "Lentila Retro"

DA ARACTBR P

Prezenta sectriune expune modul în care Ursus Breweries prelucreazä datele personale ale

participan{ilor la Campania "Lentila Retro" .

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei:

(a) pentru participanli: numele de utilizator de Instagram, linkul unic afiliat contului,

fotograf,ra postata pe profilul personal pentru înscrierea în campanie. Scopurile utilizárii
datelor sunt: înscrierea în campanie, desemnarea câçtigätorilor campaniei, alocarea

premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt

prelucrate în vederea înscrierii în campanie, selectionärii câçtigätorilor campaniei çi, pentru

participanlii câçtigätori, distribuirea premiilor;

(b) pentru câçtigätori: numele afiliat contului de Instagram, linkul unic al prohlului de

Instagram, fotografia postata pe profilul personal pentru înscrierea în campanie, nume çi
prenume, data naçterii, numar de telefon, adresa de livrare completä fiudef, localitate,

sector, stradä, nr. stradá, bloc, apartament, interfon, scará, etaj) Aceste date sunt prelucrate

în vederea acordarii premiului. Datele sunt furnizate în mod direct de participanfi. Refuzul

fumizár1i acestor date determinä imposibilitatea intrárii în posesia premiului. Datele adresei

complete de livrare a premiului fiude!, localitate, sector, stradá, nr. stradá, bloc, apartament,

interfon, scarä, etaj) vor fi dezváluite çi cätre curierul care va face livrarea premiului.

Destinatarii datelor prelucrate

Societalile comerciale implicate în organizarea Campaniei, descrise individual la articolele 1.2.

çi 1.3. sunt potrivit legii privind protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal çi libera circulalie a acestor date Împuternicilii Operatorului pentru a prelucra

datele personale colectate în cadrul acestei campanii, în scopurile mai sus declarate, în numele

Operatorului URSUS BREWERIES S.A

În afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezválui datele (în mäsura strict necesará) cätre

alfi împuterniciçi care furnizeazä servicii cätre Ursus. Aceastä dezváluire are loc numai în

mäsura necesarä, çi cu instrucfiuni clare. Datele nu pot fi folosite de împutemiciti pentru niciun

alt scop (în special pentru scopuri proprii de marketing ale împuternici{ilor). Furnizorii de

servicii Ursus sunt obligafi contractual sa pãstreze confidenfialitatea çi sä asigure securitatea

datelor primite de la Ursus.
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1.3.3 Datele mai pot, de asemenea, sã lìe dezvãluite cãtre societã{i din acelaçi grup în másura în cale I
acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza perfonlantei çi îrnbunäl

produselor çi selviciilor, 1ãrá ca acest lucru sã cletermine un transfer în afara Zonei Econorlrì

Europene. În acest scop societätile din grupul

un acord intragrup de prelucrare de date.

În afara celor de mai sus datele personale

Asahi Beer (din care Ursus face parte) au

ale participanfilor pot fi dezváluite autoritälilor

publice sau instanfelor de judecatá, dacä acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportári de

premii). De asemenea, în temeiul obligafiei legale, anumite date sunt ñcute publice, dupá cum

este explicat mai sus.

Datele colectate nu sunt dezväluite altor entitali.

Datele participanfilor nu sunt folosite pentru a lua decizli automate despre ei.

Participanfii la campania "Lentila Retro" au anumite drepturi în legãturã cu prelucrarea

datelor personale:

! i'$cj(rt
1.3.4

1 .3.5

t.3.6

t.4

a) Acolo unde prelucrarea este bazatâ pe consimfämântul participantului, cum este cazul

comunicárilor comerciale, ave{i dreptul de a vä retrage consimfämântul la orice moment, fárá a

afecta legalitatea prelucrärii anterioare.

b) Dreptul de acces: puteli cere informaJii despre datele personale pe care le deJinem despre dvs.,

inclusiv informalii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem în posesia sau

controlul nostru, scopul în care sunt prelucrate, sursa în cazul în care nu le-am oblinut direct,

categorii de destinatari dacä este cazul. Puteti obline de la noi o copie gratuitä a datelor personale

pe care le delinem despre dumneavoastra. Dacá solicitali mai multe copii ale datelor

dumneavoastrá personale, vä putem percepe o taxä rezonabilá bazatá pe costurile administrative.

Aveli dreptul la infomare privind másurile noastre de proteclie pentru transferul datelor

dumneavoasträ personale într-o larä din afará UE çi ZEE dacá ne solicitali sä confirmäm dacá

prelucrám sau nu datele dumneavoastrá personale, iar noi transferäm datele dumneavoastrá

personale într-o larä din afara UE çiZEE;
c) Dreptul la rectificare: Puteti ob{ine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere

adresatá la datele de contact men{ionate mai jos. ;

d) Dreptul la restriclionare: Putefi obtine din partea noastrá restriclionarea prelucrárii datelor

dumneavoasträ personale, în cazul în care:

o contestali corectitudinea datelor dumneavoastrá personale, pentru perioada de care avem

nevoie pentru a verifica corectitudinea,
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prelucrarea este nelegala dacã solicitali restrictionarea prelucrãrii în locul çtergerii datelor

clumneavoastrá personale,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastrá personale dar dumneavoasträ le solicitati

pentru stabilirea, exercitarea sau apãrarea pretenliilor legale, sau

aveli obieclii legate de prelucrare în timp ce noi verificäm dacã motivele noastre întemeiate

prevaleazá.

e) Dreptul la portabilitate: Începând cu data de 25 mai 2078 aveli dreptul de a primi datele

dumneavoastrá personale pe care ni le-afi fumizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere

tehnic, sä solicitali ca noi sä transmitem datele dumneavoasträ personale (pe care ni le-ali furnizat) unei

ah.e organizatü

Aceste douá dlepturi sunt drepturi pe care le aveli dacá, în mod cumulativ:

. Vã prelucräm datele personale cu mijloace automate,

o Ne bazám, în prelucrarea datelor dumneavoasträ personale, pe consim!ämântul

dumneavoasträ sau prelucrarea de cätre noi a datelor dumneavoasträ personale este necesarä

pentru încheierea sau executarea unui contract la care suntefi parte;

o datele dumneavoasträ personale ne sunt furnizate de dumneavoastrá, çi

o transmiterea datelor dumneavoasträ personale nu are un efect negativ asupra drepturilor çi
libert alilor altor persoane.

Ave{i dreptul sä primili datele dumneavoasträ personale într-un format structurat, folosit în mod curent

çi care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoasträ de a primi datele dumneavoastrá personale nu trebuie sa aibá un efect negativ

asupra drepturilor çi libertalilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacä o transmitere a

datelor dumneavoastrá personale unei alte organizalä implicá, de asemenea, transmiterea datelor

personale altor persoane (care nu îçi dau consimfamantul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoasträ personale sa fie transmise de cätre noi unei alte organiza{ii este un

drept pe care îl avefi dacá aceasta transmitere este fezabilä din punct de vedere tehnic.

f) Dreptul la çtergere: Avefi dreptul sä solicitali sá çtergem datele personale pe care le prelucräm despre

dumneavoasträ. Trebuie só ne conformðm accstci ccreri dacä prelucrám datele clunureavuastrå personale,

cu exceplia cazului în care datele sunt necesare:

I pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie çi intbrmare;

a

a
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. pentru a ne conf-orma unei obligatii legale pe care o averr;

. în scopuri de arhivare în inteles public, çtiin{ific sau pentm studii istorice sau în

statistice; sau

o pentru a determina, exercita sau apára pretenlii legale.

g) Dreptul la obiecJie: PuteJi obiecta - în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoasträ p

din motive legate de situalia dumneavoastrã particularä, cu condilia ca prelucrarea sä nu se bazeze pe

consim!ámântul dumneavoastrá ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terle párJi. În acest

caz îu vom mai prelucra datele dumneavoasträ personale, cu excepfia cazului în care (i) putem dovedi

motive legitime çi imperioase care justificá prelucrarea çi care prevaleazá asupra intereselor, drepturilor

gi liberlálilor dumneavoasträ sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apárarea

unui drept în instanjä. Dacä obiecta\ila prelucrare, vä rugäm sã specificali dacä dorili, de asernenea, ca

datele dumneavoastrá personale sa fie çterse, în caz contrar noi doar le vom restricliona.

PuteJi obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastrá personale în scop de marketing direct

întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastrá. Dacá marketingul s-a bazat pe

consimJämântul dumneavoasträ, va puteli retrage consim!ämântul.

h) Dreptul de a depune o plângere: În cazul în care considerafi cá a avut loc o încálcare a reglementárilor

aplicabile protecJiei datelor personale, sau nu suntefi mulfumit(ä) de raspunsul primit, putefi depune o

plângere la Autoritatea Nafionalá pentru Supravegherea Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal,

€ul

Nume

Adresa:

Telefone

Fax:

Email

Autoritatea Nalionalä de Supraveghere a Prelucrárii Datelor

cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poçtal

01 0336, Bucureçti, România

+40.318.059.211

+40.318.059.212

+40.318.059.602

anspdcp@dataprotection.ro

Vá rugäm sä refinefi:

o Perioada de timp: Vom încerca sä vä îndeplinim cererea în termen de 30 de zlIe gi poate fi

prelungitä dincauza unormotive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea
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cererii dumneavoastrá. ln orice caz, dacã aceastã perioadã este prelungitá, vã vom inf-orma în

privinla termenului de prelungire çi a motivelor cal'e au dus la aceastá prelungire.

Restric{ionarea accesului: În anumite situafii, s-ar putea sa nu vã putem acorda accesul la toate

sau o parte a datelor dumneavoastrá personale din caùza unor restricfii legale. Dacá vä refuzäm

cel'erea de acces, vä vom comunica motilul acestui refuz.

Imposibilitatea identificärii: În anumite cazuri, s-ar putea sä nu vä putem identifica datele

personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizali în cerere. În astfel de

cazttri, dacã nu vá putem identifica drept persoana vizafá, nu putem da curs cererii

dumneavoastrá în conformitate cu aceastá secliune, cu exceplia cazului în care ne oferiçi

informalii suplimentare care sá ne permitä sá vä identificám. Vá vom informa çi vä vom da

posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participanlilor, adresatä în scris, la urmatoarele

coordonate: $os. Piperanr.43, corp A, efaj2, sector 2, Bucuresti, email privacy@asahibeer.ro.

Operatorul va räspunde în cadrul termenului prevantt de lege, putând inclusiv sä solicite

prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.
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