
ACT ADITIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Muzeul Distractiei Retro” 

 

 

Organizatorul campaniei promotionale "Muzeul Distractiei 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. 1.4. al Regulamentului oficial al 

Campaniei “Muzeul Distractiei 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, prin intermediul website-ului:  

http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro, in perioada  19 aprilie 2018, ora 14:00 pana 

la 24 mai 2018, ora 23:59, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu 

pentru toti participantii.  

Art 2. Se modifica perioada de desfasurare a campaniei mentionata la punctul 4.1 

de la Sectiunea 4 din Regulament: 

 

4.1 Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul 

mecanism:  

 

Sa  acceseze website-ul http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro, in perioada 

desfasurarii acesteia:  19 aprilie 2018, ora  14:00 pana la data de 24 mai 2018, ora 

23:59, si  trebuie sa navigheze prin camerele din muzeu si sa aleaga obiectele cu care 

doreste sa interactioneze prin click/tap pe unul din obiecte. 

 

http://www.momente.cool/muzeulretro.ro
http://www.momente.cool/muzeulretro.ro


Art 3. 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:  

 

• inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei:  19 aprilie 

2018, ora 14:00 si pana la data de 24 mai 2018, ora 23:59 (ora Romaniei), pe 

site-ul   http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro; 

• 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; 

• datele personale inscrise pe site sa fie complete si corecte; 

 

 

Art 4. Se modifica primul paragraf de la Sectiunea 7 din Regulament, acesta urmand 

a avea urmatorul continut: 

 

Tragerea la sorti va avea loc pe 31.05.2018, din toate inscrierile valide in campanie, in 

prezenta unui notar public. Tragerea la sorti se va efectua printr-un soft electronic de 

tragere la sorti aleatorie. Se vor trage la sorti 75 de castigatori si 2 rezerve pentru fiecare 

castigator. Primii 5 castigatori vor castiga premiile mari (pick-up-uri), urmatorii 20 

castigatori premiile medii (stick-uri de memorie), iar urmatorii 50 premiile mici (cate un 

bax de URSUS RETRO). 

 

Restul dispozitiilor Regulamentului oficial al Campaniei “Muzeul Distractiei Retro” raman 
neschimbate. 

Prezentul Act Aditional va intra in vigoare începand cu data de 16.05.2018. 

 

Ursus Breweries S.A. 

  

http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro
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R4 LUCÀ REGULAMENTUL CAMPANIEI
,, M u z,e u I Distra cti ei Retro "

SECTIUNEA T. ORGANIZATORUL SI DESFASURAREA CAMPANIEI

1,.1,. Organizatorul campaniei prornotionale ,rMuTeul Distractieí Retro" (numita in cele ce umìeaza
"Campania") este Ursus Breweries S.A. cu sediul in Soseaua Pipela nr. 43, Corp A, etaj 2, Sector 2, cod
postal 014254, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul ComeÍului sub ru'. J4012045612005, avand cod
unic de iruegistrare RO 199095, inregistrata la Autolitatea Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor
Cu Caracter Personal cu numarul 5865 si numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

1.2. Baza de date si site-ul Campaniei promotionale vor fi operate prin intermediul S.C. Kubis Interactive
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Olari nr. 11, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J4011087512008, avand C.U.I. RO24083160, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 1695412010, numita in cele ce unneaza "Agentia
Digitala".

1.3. Autentificarea Regulamentului Oficial si expedierea premiilor, vor fi realizate si operate prin
intermediul Mediapost Hit Mail S.R.L, cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, tel.
021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr, J40/ 8295/ 2000, reprezentala legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, denumita in
continuare "Agentia".

1.4 Regulamentul Oficial este intocmit si va fì facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin
afisarea pe site-ul http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro si este disponibil, in mod gratuit, oricarui
consumator, si prin trimiterea unei solicitari scrise, prin posta, la sediul Ursus Breweries S.4., cu sediul in
Soseaua Pipera rtr. 43, Corp A, etaj 2, sector 2, cod postal 074254, Bucuresti, Romania sau prin e-mail, la
adresa: info@momente.cool, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Ohcial. Actele aditionale si
anexele la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din
acesta. Modif,rcarile produc efecte fata de participanti, de la data publicarii lor pe site-ul
httn://momente.coo l/muzeul-distractiei-retro . Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la
cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

SECTIUNF.A 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala se deruleaza in mediul on-line, prin intermediul website-ului:
http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro, in perioada 19 aprilie 2018, ora 14:00 pana la 18 mai 2018,
ora23:59, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania este deschisa participarii tuturorpersoanelor ltzice cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la
data inceperii Campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania, care acceseaza site-ul
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htllr ://u'rourcnlc.cool/nr uz.cul -cl i stlacli ci-rctlo, si c a lc lcsl)ccta lcrnrenii si couditiilc plczcnlului Rcgul
Ofìcial (denumilc in continuare ..Participanti")

3.2. Nu sunl eligrbili penlru a parlicipa la Campanie angajatìì URSUS BREWERIES S.4., ai agentiilor
organizaloale a Campaniei Kubis Intcractive S.R.L. si Mcdiapost Hit Mail S.R.L. si nici rudele in linic
clirecta si/sau colalelala (pana la gradul al IV- lca inclusiv), sotii/soliile si toti afinii accstora. Participarea la
aceasta Campanie in-rplica cunoasterea si acccplarea integrala, cxprcsa si neechivoca a prezentului
Regulament Oficial.

SECTIUNBA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Pentru a parlicipa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

l. Sa acceseze website-ul http:/imomente.cool/muzeul-distl'acliei-retro, in perioada desfasurarii acesteia: 19

aprilie 2018, ora 14:00 pana la data de 18 mai 2018, ora23:59, si trebuie sa navigheze prin carnerele
din muzeu si sa aleaga obiectele cu care doreste sa interactioneze prin click/tap pe unul din obiecte.
Dupa ce a ales un obiect, i se va ahsa o pagina de interactiune cu obiectul respectiv. Fiecare obiect are 1 sau

2 puncte de interactiune marcate printr-o iconita dedicata (iconita mana, respectiv iconita sageata de play).
Pentru o sansa la premiile Campaniei, Participantul trebuie sa acumuleze minim 4 interactiuni diferite cu

obiecte diferite disponibile pe site, prin click pe iconitele de interactiune sau prin interactiunea cu obiectul
in zona in care apare iconita mana.
Click-urile multiple pe aceeasi iconita nu se vor lua in considerare.
Interactiunile vor fi inregistrare in baza de date prin intermediul unui set de cookie-uri corelate cu datele
personale de identificare pe care Parlicipantul le completeazaín formularul de inscriere ce va fi disponibil
dupa primele 4 interactiuni.

Dupa completarea informatiilor din formularul de inscriere, orice participant care respecta conditiile
prezentului Regulament, va fi inscris automat in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile oferite in
cadrul campaniei.

Campurile obligatorii care trebuie completate pentru inscrierea in campanie sunt:
r nume, prenume, data nasterii, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail;
. Bifa "ConJínn ca un, citít si um ínteles pe deplirt prevederile Regulantentuluí Oticíal al Cantpøniei

promotíonale, disponibil pe paginø http:l lmomente.cool/muzeul-distractiei-retro. "
. Bifa ,,Declar cu am citit si am ínteles notø de ínformøre cu privíre la prelucrareø datelor cu caracter

personal, inclusu ín Regulamentul OJiciøl øl Campanieí promotíonale, sectíunea 70."

' Bifa optionala: "Sunt de acord sa primesc comunicari comerciale din partea Ursus Breweries 5.A.".
Aceasta casuta nu va f,r bifata in mod implicit si nu va conditiona inscrierea persoanei la campania
publicitara.

Dupa completarea in formular a tuturor informatiilor prezentate mai sus si bifarea campurilor obligatorii de

mai-sus, Participantul trebuie sa apese butonul ,,Trímíteu, apoi poate continua navigarea in muzeu si poate
interactiona cu alte obiecte pentru mai multe sanse la premiile Campaniei.
Fiecare noua interactiune sub forma unui click pe o iconita de interactiune cu un obiect sau prin
interactiunea cu obiectul in zona in care apare iconita mana reprezinfa o sansa in plus in tragerea la sorli
pentru premiile Campaniei.
Numarul de interactiuni acumulate de Participant pe parcursul navigarii pe site vor fi ahsate sub forma unei
bare de progress (progress bar) situata in partea de jos a paginilor din muzeu.
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a uscrul l-ìLr a conlplctat si Íìu a lrinris lbrnrulal'ul clc inscricrc la l-nomcntul aparitiei acestuia clupa
lc 4 intcractiunì, cleci nu a lìnalizal insclicl'ca in canrpanic. poate làce acest lucru prin click pe butonul

scric-tc" afisat langa bara de progrcs. La click pc bulonul "Inscric-tc" userului I se afiseaza din nou
larul de inscriere pe cal'e il poale conrpleta si fìnaliza inscrierea chiar si in accst punct al navigarii

Dupa lìnalizarea illscrierii, sansele sale obtinute prin inleractiunile cu obrectele din muzeu se vol'acumula
in conlinuare pana la mornentul cand uscrul paraseste site-ul.

4.2. Formularul de inscriere este clisponibil doar dupa ce Palticipantul a cumulat minim 4 interactiuni pe
pagr na web hltp://llornenle.cool/muzeul-distractiei-retro
In total, un Participant areposibilitatea de a acumula l5 extra sanse in concul's daca inleracLíoneaza cu toale
obiectele clin muzeu, pe toata durata de desfasulare a Campaniei.

Pe site-ul Campaniei vor fi disponibile 15 obiecte, fiecare cu cate I sau 2 interactiuni posibile, dupa cum
ufmeaza:

a) Boombox: 2 interactiuni
- Prima interactiune: click pe iconita ,,sageata play"
- A doua interactiune: click pe iconita mana sau interactiunea cu obiecful in zona in care apare
iconita mana: derulare banda caseta pana la aparitia rnesajului de succes: Adevãrul este cã îti
aminteçti perfect!

b) Reporlofon: 1 interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"
c) Mini-Casetofon portabil : 1 interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"
d) Pick-uP: I interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"
e) Televizor cu tub : 2 interactiuni

- Prima interactiune: click pe iconita,,sageata play"
- A doua interactiune: click pe iconita mana sau interactiunea cu obiectul in zona in care apare
iconita mana: potrivire antene TV pana la aparitia mesajului de succes:
Vezi, n-ai uitat! Încã te pricepi!

f) Camera de filmat: 1 interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"
g) Proiector cu diapozitive: 1 interactiune
- click pe iconita,,sageata play"
h) Aparat video VCR: 1 interactiune
- click pe iconita,,sageata play"
i) Camera foto film:2 interactiuni

- Prima interactiune: click pe iconita ,,sageata play"
- A doua interactiune: click pe iconita mana sau interactiunea cu obiectul in zona in care apare
iconita mana: captarea unei fotograhi cu camera device-ului folosit & aparitia mesajului de
succes:
Eee, hai cã ai ieçit bine! DacãJi place, dã-o jos ;i urc-o pe net sã te lauzi cu tine în varianta
retro!

j) Computer cu floppy disk: 1 interactiune
- click pe iconita,,sageata play"
k) Joc electronic: I interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"
l) Consola: I interactiune
- click pe iconita ,,sageata play"



rr) Tcle I'on fix - 2 intcracliuni
- Prima intcl'actiune: cliok pe iconila ..sageata play"
- A doua interactiune: clicl< pe rconrta rllana sau lnteractrunea cu obiectul in zona in cal'e

t\t\ l,
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iconila llralla: lormarea unui Íìul-ìral cle telefon format din 3 cilì'e & apalitia mesajulr-ri de

Ai rcu;it! E cu ntet'stll pc biciclalã nu sc ttilìi nicic¡datù!
n) Pagcr'- I inlcracliunc
- click pe icor-rita ,,sageala play"
o) Cclular - I intcractiune
- click pe iconita ,,sageata play"

Un Participant in campanie este identificaf ca fiind unic inbaza numarului de telefon si a adresei de e-mail
inscrise in campanie, prin intermediul formularului de inscriere.

4.3. Toti cei care s-au inscris la campanie urmand mecanismul descris mai sus, la punctele anterioare, intra
automat in tragerea la sorti pentru unul din premiile oferite in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA INRE,GISTRARILOR

5.1 Pentru a putea fi declarate valide, inregistrarile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu
si fara echivoc urmatoarele conditii:

&

a inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei
pana la data de 18 mai 2018, ora 23:59 (ora Romaniei), pe site-ul
distractiei-retro

19 aprilie 2018, ora 14:00 si
htto://momente. cool/muzeul-

a

a

a

a

o

participantii inscrisi trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in Romania;
participantii sa aiba cel putin 18 ani irnpliniti la data incepelii 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;
datele personale inscrise pe site sa he complete si corecte;

SECTIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii promotionale sunt:

Valoarea premiilor a fost calculata la cursul EURO/ RON de 1 euro : 4,66Ll. lei
Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 2614lei, fara TVA.

Premiu Nr. Valoare unitara fara TVA
(lei)

Valoarea totala fara TVA
(lei)

Bax Bere URSUS
RETRO (6 doze x 500m1)

50 15 lei 750lei

Stick
URSUS

de memorie 20 24,95lei 499 lei

Pick-up Retro 5 273 1365



Paranrelrii lchnici ai ¡rremiilor( stick de menrorie si Pick-up) nu se pot rnoclilìca, iar nu pot fi inlocuitc cu
contravaloarea in lci. cu un alt bun sau sel'viciu.

A SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORULUI

,G ts

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

Tragerea la sorti va avea loc pe 25.05.2018, din toate inscrierile valide in can,panie, in prezenta unui notar
public. Tragerea la sorli se va efectua printr-un soft electronic de tragere la sorti aleatorie. Se vol trage la
sofii 75 de castigatori si 2 rezerye pentru fiecare castigator. Primii 5 castigatori vor castiga premiile mari
(pick-up-uli), ulmatorii 20 castigatoli premiile medii (stick-uri de memorie), iar umatorii 50 premiile mici
(cate un bax de URSUS RETRO).

Se va apela la rezerve, respectand ordinea tragerii la softi, in conditiile in care castigatorul extras nu
indeplineste conditiile de validare sau nu poate fi contactat de catre reprezentantü Organizatorului.

Castigatorii vor fi contactati de un reprezentant al Organizatorului pe adresa de e-mail cu care s-au inscris
in concurs sau pe nr. de telefon cu care s-au inscris in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii. In
cazul in care un castigator nu poate fi contactat, se vor mai face alte 2 incercari de contactare, in 2 zlle
diferite. Daca un participant nu poate fi contactat in maximum 5 zile lucratoare de la data prirnei apelari, va
fi declarat invalidat.
In cadrul procesului de validare, castigatorii trebuie sa lurnizeze reprezentantului Organizatorului
urmatoarele date:
nume si prenume,
data nasterii,
nurnar de telefon,
adresa postala de livrare a premiului,
in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost contactat de un reprezentant al Organizatorului. Daca
nu trimite datele solicitate de Organizator, in termenul mentionat, acesta va fi invalidat.
In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu pot h validati si se recurge la rezewe, procedura de
validare ramane valabila si in cazul acestora, urmandu-se aceeasi pasi de validare. Fiecare rezerva va ft
contactata in 5 zile lucratoare de la data cand castigatorul anterior a fost invalidat (3 incercari de contactare
in termen de 5 zlle lucratoare) si va trimite in alte 5 zile luoratoare datele solicitate.
Daca nicio rezeÍya nu poate fi validata in cadrul campaniei, premiile raman in posesia si la dispozitia
Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONTACTAREA CASTIGATORILOR, VALIDAREA. ANUNTAREA SI
ACORDAREA PREMIULUI

1. Contactarea Castigatorilor
Potentialii castigatori extrasi vor fi contacti in modalitatea si termenele mentionate mai-sus, pentru a fi
informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

2. Validarea Castigatorilor

Reprezentantul Imputernicitului - Agentia va solicita potentialului castigator sa trimita prin e-mail
(subiectul mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei) pentru validarea si ulterior acordarea premiului, la
adresa: info@momente.cool, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, numarul
de telefon, adresa de livrare a premiului. Informatiile mai sus mentionate trebuie sa fie trimise in termen de

maxim 5 zile lucratoare de la contactarea acestuia pentru validare.



Daca dalele inscl'ise pe websile sunt acclcasi cu clalele transnrisc 1.1'in c-mail, pt'occclut'a dc validarc
considela |-tnaltzala si polentialLrl castigatol extras esle validat, clcvcnind oastigator al prcuiului. (¡

Daca potentialul castigalor al preniului nu poate fì conlactat cle catre Organizator in termcnul specifr
Regulament, in Sectiunea J sau daca acesta nu lrimite dovezile pentru valiclale in lernenul spcci
prerniul va 1ì acoldat urn-latoarei rezerye validate. Procedura de validare a rezervclor, in ordinea exlr'ager-ii,

este aceeasi cu procedura de contaclare validare a castigatorului.

3. Acordarea premiilor si anuntarea castigatorilor

Premiile se vor trimite prin curier rapid Ia adresa de livrare pe care castigatolii o indica in momentul
validarii, in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. Intrarea in posesia pretliilol este

conditionata de semnarea unui proces verbal de predare - prirrire a premiului in momentul irulanarii
acestuia de catre curierul folosit de catre Organizator.

Numele si prenumele castigatorilor, precum si premiul acordat, vol fi afisate pe site-ul
http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro, in sectiunea dedicata acestei promotii, numita
http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro, in maximum 30 zile calendaristice de la data validarii
acestora, avand in vedere obligatia Organizatorului, conform O.G. nr.9912000 (cu modificarile si
completarile ulterioare), de a face publice anumite informatii referitoare la castigator, comunicarea datelor
personale constand in nume si prenume care vor fi facute publice in temeiul obligatiei legale mentionate.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parle in cazurile referitoare la dleptul de

proprietate asupra premiilor.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia
Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Ohcial.

Din momentul plimirii plemiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat cle oúce <-rbligatie fata de

Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatod isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand
drepturile si benef,rciile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata
respectir,ului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost
deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente,
supoftate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, generate de retelele de

telefonic mobila sau dc oricarc altc dcfcctiuni sau problcmc tchnice independente dc vointa
Organizatorului;
Daca Castigatorul, ulterior inmanarii premiului, nu mai poate beneficia de premiu din motive independente
de vointa Organzatorului.
Daca, in timpul navigarii, un Participant iese de pe pagina Campaniei sau este deconectat de la internet, iar
interactiunile sale nu au fost salvate.

a

a

a



a url Participant intcractioncaza cu obiectclc dc pc sitc, insa nu ltnalizcaza inscrielea prin com¡rletarca si
iterea l'ormularului dc inscriere in Carnpanic

aha intcracliune cu site-ul in alàra apasarii (click/tap) ¡rc iconitcle "rrìana" si "sageala play" si a

unilor cu obieclele acolo unde apare rconila lllana ce inclica zona de interactiune nu vol- iì luate in
iderare si nu reprezinta sanse la premiile Canrpaniei

Organizalorul esle indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de orice lentativa cale ar putea al'ecta
imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulla in descalificarea respectivului
consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi prerniul. In cazul in care sunt identificate
persoane care au influentat sau cale au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere
urmarirea in instanta a respectivelor persoane.

SECTIUNEA IO. ASPECTE LBGALE CU PRIVIRB LA PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

l0.l Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale
participantilor la Campania "Muzeul Distractiei Retro".
10.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
(a) pentru participanti: nume, prenume, data nasterii, adresa e-mail, numarul de telefon mobil,
acordurile in ceea ce priveste Regulamentul Of,rcial si prelucrarea datelor personale, precum si acordul
utilizatorului de a primi informari comerciale din partea URSUS Breweries (acesta din urma avand
caracter optional). Scopurile utilizarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea
castigatorilor campaniei, alocarea premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la
consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei si, pentru
participantii castigatori, distribuirea premiilor. Temeiul juridic al prelucrarii acestor date este luarea de
masuri la solicitarea participantilor in vederea incheierii, precum si mai apoi executarea, unui contract
de joc;
(b) Numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon al participantilor va fi prelucrat,
acolo unde participantii isi dau expres acordul prin bifarea casutei corespunzatoare, in vederea
transmiterii de comunicari comerciale din partea Ursus Breweries, prin orice mijloc de comunicare
(posta, email, sms), cu privire la alte actiuni de marketing desfasurate in viitor precum si alte noutati
comerciale ale Ursus Breweries .

(c) pentru castigatori: nume si prenume, data nasterii, adresa completa de livrare a premiului, e-
mail, numarul de telefon, voce, semnatura, premiul obtinut, potrivit codului fiscal. Temeiul juridic al
prelucrarii acestor date este executarea unui contract.
(d) Pentru participanti se prelucreaza prin intermediul site-ului o serie de date aditionale prin
intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza Ítrrmarul de interactiuni ale
fiecarui utilizator cu site-ul http://momente.cool/muzeul-distractiei-retro si supusa unei note de
informare distincte disponibila la rnomente.cool/muzeul-distractiei-retro/cookies. Cookie-urile prin care
se vor contoriza actiunile utilizatorului pe site sunt:

. savedActions (pentru înregistrarea çi stocarea interacliunilor userului pe site-ul campaniei)

. boombox-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconiça ,,sägeatä plat'' de la
casetofon)
. boombox-touch (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconifa mâná çi a interacfiunii cu
obiectul în zona în care apare iconila mânä: derulare bandá casetä)
. pick-up-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconi{a ,,ságeatá play" de la pick-up)
. mini-casetofon-portabil-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconifa ,,ságeatä play"
de la mini casetofon portabil)
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. r'eportolbn-play (pcr-rtlu înrcgistlarca çi stocalca olick-ului pe rconila..sãgcatã play"
leportol-on)
. 1v-lllay (penlrr-r înt'egislralca çi stocarca click-ului pe iconila,,sãgea1ã play" cle la TV cu 1ub
. tv-touch (pentru îuregistt'alea çi stocarea click-ului pe iconila rlânã çi a inlcrac{iunii cu ob
în zona în care apare iconila nlar.ìa: pott'ivire antene TV)
. diapozitiv-play (pentru înregistlarca çi slocarca click-ului pe iconila,.sägeatä play"
proiector cu diapozitive)
. camera-de-filmat-play )penlru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconila,,sãgealã play" cle 1a

camera de fihnat)
. vcr-play (pentru înlegistrarea çi stocarea click-ului pe iconi{a ,,sãgeatã play" de la apatat video
vcR)
. floppy-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconila ,,ságeatá play" cle la computer
cu floppy disk)
. consola-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconita ,,ságeatä play" de la consola)
. telefon-fix-play (pentru înregistralea çi stocarea click-ului pe iconita ,,ságeatã play" de la telefon
fix)
' telefon-fix-touch (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconi{a mânã çi a interac}iunii cu
obiectul înzona în care apale iconi{a mânä: fomarea unui numar de telefon fonnat clin 3 cifi'e)
. pager-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconita ,,ságeatá play" de la pager)
. celular-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconita ,,sägeatã play" de Celular')
. camera-foto-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconitra ,,ságeatä play" de la
camerä foto pe film)
. camera-foto-touch (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconita mâná çi a interactiunii
cu obiectul înzona în care apare iconila mânä: captarea unei fotograhi cu camera device-ului folosit)
. joc-electronic-play (pentru înregistrarea çi stocarea click-ului pe iconita ,,sãgeatä play" de la joc
electronic)

10.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti, Refuzul furnizarii acestor date (exclusiv
acordul pentru marketing) determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala.
10.4 Destinatarii datelorprelucrate
10.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei, descrise individual la Sectiunea 1,

articolele 1.1,1.2 si 1.3 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra
datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele
Operatorului URSUS BREWERIES S.A
10.4.2 In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre
alti alti imputerniciti care firnizeaza servicii catre Ursus. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura
necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputemiciti pentru niciun alt scop (in
special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Ursus sunt
obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Ulsus.
I0.4.3 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care
acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si
serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer inafara Zonei Economice Europene(ZEE). In
acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat un
acord intragrup de prelucrare de date.
10.4.4 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor
publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de
premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este
explicat mai sus.
I0.4.5 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.
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4.(r Datcle paltici¡rantilor nu sunt I'olosite penlru a lua clcoizii autorrate dcsprc ct.
5 Par'licipantii la canrpania prontotionala "Muzeul Dislracliei Rctl'o" au anumile drepluri in
lura cu prelucrarea clatelor pcrsonale:

Acolo undc ¡rrelucrarca esle bazala pe consinrtamanlul palticipantului, culll este cazul
unicalilor col-nerciale, aveti dreptul de a va rctragc consjrllamanlul la orice l-norlen1, fara a afècta

egalitatea preluclalii anlerioare
(b) Dreptul de acces: puteti cere inlomatii despre datele personale pe care le cletinern clespre dvs.,
inclusjv infornatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau
controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categolii
de destinatari daca este cazul. Puteli obtine de la noi o copie gratuita a datelor petsonale pe care le
detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va
putem percepe o taxa rezonabila bazala pe costurile adminislrative. Aveti dreptul la informare privind
masurile noastre de plotectie pentlu transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tala din afara UE
si ZEF. daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi
transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;
(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere
adresata la datele de contact mentionate mai jos ;

(d) Dreptul la restlictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor
dumneavoastra personale, in cazul in care:
. contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie
pentru a verifica corectitudinea,
. prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stelgerii datelor
dumneavoastra personale,
. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru
stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
. aveti obiectii legate de preluclare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate
prevaleaza.
(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele
dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizaf., iat in cazul in care este fezabil din punct de vedere
tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei
alte organizatri.
Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:
. Va prelucram datele personale cu mijloace automate;
. Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra
sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau
executarea unui contract la care sunteti parte;
. datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
. transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si
libertatilor altor persoane.
Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent
si care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ
asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a

datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor
personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatä este un
drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.
(Ð Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram
despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra
personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
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. llenlr'u exercilalca cL'c¡rtului la libertatea clc expresie sr inlblrrale;

. llcnlru a ne conlbrnra unci oblrgatii legale pe carc o avenr;

. ir.r scopuri cle arhivale in inleres public, stiintific sau ¡rentru sludii
stalislicc; sau
. pentru a clelcnrina, exercjta sau apara prctcnlii legale.

lslorrce sau ln sco l'l

(g) Dreplul la obiectie: Puteli obiecta - in olicc rnornent la prelucrarea dalelor dumneavoastra
personale din motive legate de situatia durnneavoastra particulara, cu conditla ca prelucrarea sa nu se

bazeze pe consimlamantul durnneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terlc
parti. In acesf caz nu volll mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i)
putetn dovedi motive legitime si irnperioase care justifìca prelucrarea si care prevaleaza asupra
intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specifìcati
daca doriti, de asernenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le
vom lestrictiona.
Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct
intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a baza|
pe consimtamantul dumneavoastla, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considelati ca a avut loc a incalcare a

reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul plimit,
puteti depune o plangere 1a Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal:
Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon:*40.3 1 8. 059.2 1 1

+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email : ansp dcp @dataprotection.ro
Va rugam sa retineti:
. Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data
de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din caùza unor motive
specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca
aceasta perioada este prelungiLa, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor
care au dus la aceasta prelungire.
. Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate
sau o parte a datelor dumneavoastra pelsonale din caùza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea
de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
. Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele
personale dincauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca
nu va putem identifica drept pelsoanavizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate
cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa

va identifìcam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
10.6 Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele
coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro.
Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea
dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.
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SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
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nizalorul se obliga sa calculcze, sa rctina, sa cleclare si sa virezc catre bugelul cle s1a1, in-rpozilul dalorat
prenriile acolclatc castigatolilor, in conlòrmjtate cu plcvederile Codului Fiscal, l-itlul lV Impozilul

enit, Cap.VIII.Venituri din premii si din jocurì dc noroc", prin intermediul Agentieit ,
\r-

Â' -uG ¡ ECTIUNBA I2. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui evenirnent ce constituie ftrrta majora*,
inclusiv in cazul irnposibilitatii Organizatorului, din rnotive independente cle vointa sa, de a o continua.
xForta Majora, convenita ca fiind evenimentul irnprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in
vigoare a prezenlului Regulament Ohcial si care impiedica partea sau paltile sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta
Majora, confirmat de Camera de Comeft si Industlie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv irnposibilitatea Organizatorului din rnotive independente de vointa
sa, irnpiedica sau intarzie total sau pafiial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei,

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care

aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil. In cazul in care invoca
forla majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de fofta majora.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Pafticipantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in caztl in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti

competente material, de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sos. Pipera
nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii
listei castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.9912000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din
31.08.2007 si a fost semnat si autentihcat in prezenta unui Notar Public, intr-un exemplar original si 4 copii
duplicat.

Procesat si autentificat de Socíetate Profesionalã Notøríqlã VERITA.S, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramàne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärlilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DINICU ELENA.LILIANA

S.S
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INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 907
Anul 2018, luna Aprilie, ziua 18

In fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avram Iancu, nr. 7 A, sector 2, s-a prezenf.at:

DINICU ELENA-LILIANA, cetálean roman, cu domiciliul în Orç. Bragadiru, strada Diamantului
nr. 113, ef.6, ap.43, Jud. Ilfov, identificatá cu CI seria IF nr. 587848 eliberatá de SPCLEP Bragadiru la
data de 06.12.2017 çi valabilá pâná la data de 24.11.2027, având CNP 2831124044870, în calitate de
reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-46, etaj 3

sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul cometului J401829512000, CUI RO13351971, inbaza
Procurii autentificate sub nr. 230 din data de 06.02.2018 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupä ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cá cele cuprinse în act reprezintã voinfa sa, a

consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art. 12lit. b) din Legeanotarilor publici çi a activitátii notariale nr.3611995, republicatá,
cu modificárile ulterioare,

SE DBCLANÃ IUTBNTIC PRBZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN1117512018

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

s.s.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (pøtru) exempløre, de NICA OANA RALUCA, notør publíc,
astãzi, data auten
condilíile legíí.

tíficãrii actului, øre øceeaÇi forlã probantã çí constítuie titlu executoríu în

NOTAR PUBLIC
NICA O UCA
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