
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

EXPLORATI NOILE SPECII DE URSUS-SAMPLING 

Perioada campanie: 20 iulie 2020 – 20 septembrie 2020 

 

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZARE CAMPANIE 

 

1.1. URSUS Breweries S.A. (denumita in continuare “Ursus Breweries”), cu sediul social in orasul 

Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 43, Cladirea A, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 

J40/20456/2005, CUI 199095, reprezentata legal de Dragos Constantinescu, in calitate de Presedinte al 

Consiliului de Administratie, de Tiarnán Ó hAimhirgín, in calitate de Vice Presedinte Vanzari si de Claudiu 

Fuiorea, in calitate de Vice Presedinte Financiar, organizeaza in perioada 20 iulie 2020-20 septembrie 

2020 Campania de marketing EXPLORATI NOILE SPECII DE URSUS (denumita in continuare “Campania”). 

 

1.2.  Campania este implementata cu ajutorul Agentiei de publicitate MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., 

cu sediul in Bucuresti, str. Postelnicu Stroe, nr. 4A, Parter, sectorul 2, inmatriculata la Registrul Comertului 

sub nr. J40/5345/02.05.2011, CUI 28414622, cont IBAN RO82 INGB 0001 0082 2285 8910 deschis la ING 

Bank, e-mail office@meninblack.ro, tel 0755.998.920/921/922, legal reprezentata prin administrator 

Cristian Iulian Ramboiu (denumita in continuare “Agentia”). 

 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

2.1  Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 

continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii, locatiile participante si pentru 

toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile normative pertinent 

aplicabile in materie (i.e. Regulamentul european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, Codul 

Fiscal Roman si, dupa caz, Ordonanta Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare) 

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant si locatii participante, pe website-ul Organizatorului, 

respectiv www.momentecool.ro . 

2.3 Potrivit liberei decizii a Ursus Breweries, Campania poate fi mediatizata in scop de informare, 

inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

2.4 Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si 

dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a 

participantilor si a locatiilor participante cu privire la orice modificare in acest sens.  

2.5 Orice modificari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte 

aditionale care vor fi comunicate in mod public prin actualizarea Regulamentului si prin publicarea 
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Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul Organizatorului, respectiv www.momentecool.ro , 

cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

2.6 Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul 

participantului. Participantii si locatiile participante se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor 

termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

 

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

 

3.1 Campania se desfasoara in perioada 20.07.2020, (ora 00:00:01) si 20.09.2020, (ora 23:59:59) 

(denumita in continuare “Perioada Campaniei”) in locaţiile in care se comercializează produsele 

participante, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare 

“Locatii Participante”). 

3.2 Locatiile Participante sunt indicate in Anexa 2 la prezentul Regulament. 

3.3 Dupa data incetarii Campaniei, Ursus Breweries si/sau Agentia nu mai are nicio responsabilitate 

si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la 

concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 

 

IV. SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE 

 

4.1. Marca si ambalajul participante la Campanie sunt urmatoarele: Ursus Retro sticla 330 ml; Ursus 

Retro sticla 500 ml; Ursus Pale Ale sticla 330ml; Ursus Black sticla 330 ml (denumite in continuare „Produse 

participante”). 

4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante isi pierd aceasta calitate, Ursus Breweries 

si/sau Agentia nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio 

circumstanta care ar putea eventual conduce publicul, participantii, Locatiile Participante la concluzia 

actualitatii ori continuarii Campaniei. 

4.3. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in Locatiile Participante. 

 

V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cu rezidenta legala sau domiciliul legal in Romania, 

care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile 

prezentului Regulament. 

 

 

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:  

 prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului si/sau ai Agentiei, precum si 

rudele de gradul I ale acestora (copii, parinti), rudele de gradul II (frati/surori) si afinii acestora;  
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 prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Locatiile 

Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Locatiilor Participante, precum si 

rudele de gradul I ale acestora (copii,parinti), rudele de gradul II (frati/surori) si afinii acestora; 

 persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie. Organizatorul isi 

rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub 

varsta de 18 ani.  

5.3 Premiile nu se pot oferi minorilor (persoanelor care nu au vârsta legală de 18 ani pentru a putea 

achiziţiona alcool), chiar dacă părinţii îşi dau acordul. 

5.4 Ursus Breweries direct sau prin intermediul Agentiei isi rezerva dreptul de a lua toate masurile 

pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din 

categoriile mentionate in art. 5.2. -5.3. 

5.5 Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea 

de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.  

 

VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie: 

6.1.1.        Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii: 

(1)          Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 5-Dreptul de 

Participare de mai sus; 

(2)          Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul 

Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor solicitate care sunt prevazute la Art. 6.2. – Modalitati de 

inscriere in Campanie de mai jos; 

(3)          Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos. 

 6.2.    Modalitatile de inscriere in Campanie 

6.2.1.  Participantii pot participa la Campanie oricand, incepand cu data de 20 iulie 2020 (ora 00:00:01) si 

pana la data de 20 septembrie 2020 (ora 23:59:59). 

6.2.2. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul 

mecanism: 

1) persoanele care doresc sa participe la Campanie, clienti ai Locatiilor Participante,  trebuie sa 

completeze in integralitate talonul de campanie, taloane puse la dispozitie de catre Organizator 

in incinta fiecarei Locatii Participante; 

2) participantul va completa talonul cu urmatoarele date : nume, prenume , data nasterii si va 

selecta prin bifare unul (1) dintre cele trei Produse Participante pe care doreste sa il primeasca; 

3) pentru a fi luat in considerare, talonul de campanie trebuie completat in integralitate cu datele 

solicitate. Iar participantul poate alege sa primeasca doar unul (1) dintre Produsele Participante, 

sub rezerva respectarii celorlalte dispozitii ale Regulamentului. 

4) participantul va inmana talonul de campanie completat potrivit dispozitiilor prezentului 

Regulament catre barmanul Locatiei Participante.  



5) Barmanul Locatiei Participante, in urma verificarii validitatii talonului de campanie, va inmana 

catre participant Produsul Participant selectat de catre acesta din urma. 

6) Odata utilizat , talonul de campanie este pastrat de catre Locatia Participanta , acesta nu va fi 

returnat catre participant. 

6.2.3.  Un participant are dreptul de a utiliza pe zi de Campanie un (1) singur talon. Indiferent de Locatia 

Participanta (i.e. aceeasi sau distincta) un participant nu poate beneficia de si /sau nu poate utiliza doua 

sau mai multe taloane. 

6.2.4.  Talonul de campanie se va utiliza obligatoriu in aceeasi zi si in Locatia Participanta din care a fost 

luat si al carei client este participantul. 

 

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI 

 

7.1. In baza completarii taloanelor de campanie si sub rezerva respectarii prevederilor prezentului 

Regulament, participantilor li se va acorda in functie de preferinta exprimata prin completarea talonului 

unul (1) dintre urmatoarele produse: Ursus Pale Ale sticla 330ml; Ursus Black sticla 330 ml sau Ursus Retro 

sticla 330 ml, Ursus Retro sticla 500 ml. 

7.2.  Numarul de premii si valoarea acestora este: 

Produs  
Cantitate 

(buc.) 

Valoare comerciala neta 

unitara/buc. (RON, TVA -inclus) 

Valoare comerciala neta   

totala (RON, TVA -inclus) 

Ursus Retro sticla 

330 ml si 500ml 
6666 10  Lei 66.660 Lei 

Ursus Pale Ale 

sticla 330ml  
6666 10 Lei 66.660 Lei 

Ursus Black sticla 

330 ml 
6668 10 Lei 66.680 Lei  

TOTAL 20.000  200.000 Lei 

 

7.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in 

bani. In cazul refuzului vreunui participant de a beneficia de premiu (prin refuz insemnand ca respectivul 

participant nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc in scris 

si transmis via e-mail Organizatorului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului 

Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Ursus 

Breweries si/sau a  Agentiei, urmand a se trece la validarea altui castigator.  

7.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare 

a regulamentului prin intermediul mai multor canale cum ar fi internet). 

7.5. Premiile vor fi acordate in limita stocului disponibil in cadrul Locatiilor Participante si in limita 

numarului maxim de premii acordate in cadrul campaniei, astfel cum este acesta indicat la art. 7.2. 



7.6.Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin 

intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare 

de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari conform Sectiunii 2.  

 

VIII. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 

 
8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul 

datorat pentru premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Titlul IV 

„Impozitul pe Venit”, Cap.VIII - ”Venituri din premii si din jocuri de noroc”, -, daca este cazul. 

IX. LIMITAREA RASPUNDERII 

 

9.1.   Prin participarea la Campanie, toti participanti sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, 

nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor 

castigatori. 

9.2. Organizatorul si/sau Agentia nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor 

revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de 

revendicare a premiilor, prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu 

privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, 

si este de acord cu urmatoarele: 

a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; 

b. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea 

fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur. 

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie: 

a.  sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii; 

b. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul 

preluarii lor de catre participant; 

c.  sunt exonerate de catre participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la 

prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu 

premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara 

a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse 

patrimoniilor; 

d. nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in 

legatura cu premiile oferite, indiferent de natura acestor prejudicii; 

9.5. Ursus Breweries si Agentia nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care participantul castigator 

intelege sa utilizeze premiul.  

9.6. Ursus Breweries si Agentia nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care locatiile participante isi 

administreaza si manageriaza angajatii, personalul lucrativ si/sau reprezentantii. 



9.7. Ursus Breweries sau Agentia nu sunt raspunzatoare pentru stocul si tipurile de produse participante 

existente in Locatiile Participante.                                          

                                                                       

X. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a 

prezentului Regulament. 

 

XI. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

 

11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Ursus Breweries, din motive independente de vointa acestora, de a o 

continua. * Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa 

intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica Ursus Breweries si/sau Agentia sa isi 

indeplineasca, total sau partial obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, 

pe durata de existenta a cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa 

constate acest eveniment.  

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului 

Oficial si continuarea Campaniei, Ursus Breweries si/sau Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind 

indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 

intarziata. Ursus Breweries si/sau Agentia, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice 

participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta 

acestuia.  

11.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand 

in baza liberei decizii a Ursus Breweries, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie 

si cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

 

XII. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII 

 

12.1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta 

la adresa Organizatorului, respectiv Soseaua  Pipera  nr.  43,  Sector  2,  Bucuresti, pana la data de 30 

septembrie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.  

Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi 

comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta. 

12.2. Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona 

pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente. 

 

ORGANIZATOR  

URSUS BREWERIES 

Reprezentat prin  



__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1  la Regulamentul Campaniei 

 

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale 

participantilor la Campania “ EXPLORATI NOILE SPECII DE URSUS-SAMPLING 

Organizatorul va prelucra doar urmatoarele date personale  pe durata Campaniei promotionale.  

Pentru castigatori: nume, prenume, data nasterii. 

 Scopul prelucrarii este acela de a documenta acordarea premiilor in scop exclusicv fiscal.  

Datele referitoare la castigatori vor fi stocate timp de 5 ani. 

1.2 Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale dintre Organizator 

si Dumneavoastra decurgand din participarea la promotie, precum si in temeiul obligatiilor legale 

prevazute de legislatia fiscal (daca este cazul). 

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina 

imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.  

1.4 Destinatarii datelor prelucrate 

1.4.1   Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti 

care furnizeaza servicii catre Ursus, inclusive catre Agentie. Aceasta dezvaluire are loc numai in 

masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti 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 

Ursus.  

1.4.3  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 in afara 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.  

1.4.4  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.  

1.4.5  Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati. 

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.  

1.5 Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor 

personale:  

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul 

comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta 

legalitatea prelucrarii anterioare .  

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre 

dvs., inclusiv informatii 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, categorii 

de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le 

detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, 

va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare 

privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara 

din afara UE si ZEE 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 restrictionare: 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 stergerii 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 prelucrare 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 furnizat, iar 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 organizatii. 

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 organizatii este un 

drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.  

(f) 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:  

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare; 

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 



• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri 

statistice; sau 

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale. 

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra 

personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu 

se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei 

terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia ca zului in 

care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica 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 specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz 

contrar noi doar le vom restrictiona. 

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 bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .  

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

reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul 

primit, puteti depune o plangere la 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:+40.318.059.211 

+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

Email:anspdcp@dataprotection.ro 

Va rugam sa retineti: 



• Perioada de timp: Termenul de solutionare este de 30 de zile si poate fi prelungit din cauza 

unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In 

orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, 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 personale din cauza 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 din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, 

daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in 

conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informat ii suplimentare care 

sa ne permita sa va identificam. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


