Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale

“ Suna adunarea la Oktoberfest ”
Perioada de desfăşurare a Campaniei: - 16 August 2018 – 15 Septembrie 2018
Art. 1 - Organizatorii şi Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale
Campania „Suna adunarea la Oktoberfest” denumită în continuare "Campania", este organizată
de către URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucureşti,
România, inregistrata la ORC sub nr. J40/20456/2005, având C.U.I. RO 199095 si cont bancar
nr.RO58CITI0000000725033117, deschis la Citibank Europe plc, Dublin – Romania sBranch, Bucureşti,
denumită în continuare „Organizator”.
1)
2)
3)
4)

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare
Regulamentul Oficial) este finală şi obligatorie pentru Participanti.
Participantii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, oricărei persoane interesate, oricând pe
perioada Campaniei, pe www.bereciucas.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea
şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1 alin.
(3).

Art. 2 Temeiul legal
1)

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, privind
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din
31.08.2007.

Art. 3 Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei
Campania este organizată şi se desfăşoară în perioada 16 August 2018 – 15 Septembrie 2018, după
cum urmează:
a) 16 August 2018 – 15 Septembrie 2018: desfăşurarea promoţiei în locaţii, în limita
taloanelor disponibile în fiecare locaţie;
b) 6-16 Septembrie revendicarea premiilor, dată după care
• nu mai pot fi revendicate premiile ce constau in pahare cu bere, intrucat acest lucru
este posibil doar la festivalul Oktoberfest Brasov, ce are loc in perioada 6-16
Septembrie 2018.

2)

Campania se desfăşoară în perioada menţionată la alineatul anterior, în judeţul Brasov în locaţii de
tip magazin alimentar si locatii de tip bar/ restaurant, selectate de către Organizator şi
semnalizate cu materiale de comunicare, locatii mentionate in Anexa nr. 1 a prezentului
regulament si se va publica pe site-ul www.bereciucas.ro.

Art. 4 - Dreptul de participare
1)

2)

3)

La Campanie pot participa toate persoanele fizice, denumite in continuare „Participanti”, cu
domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de cel putin 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei,
care achiziţionează produsele participante la Campanie în perioada desfăşurării acesteia (16 August
2018 – 15 Septembrie 2018) şi care respectă integral şi liber consimţit termenii şi condiţiile
prezentului Regulament Oficial
Nu au dreptul de a participa la campanie, angajaţii companiei Ursus Breweries S.A., ai distribuitorilor
Ursus Breweries S.A., reprezentanţii si angajatii locaţiilor implicate în Campanie, soţii/soţiile
persoanelor enumerate, precum şi rudele de gradul I (copii/părinţi), de gradul II (frati/surori, bunici/
nepoti de fiu / fiica) ale acestor categorii de persoane, precum si urmatorii afini acestor categorii de
persoane: soacra/socru, ginere/nora, respectiv cumnat/cumnata.
Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă

a prezentului Regulament Oficial.
Art. 5 - Produsele participante
1)

Produsele participante în Campanie, in locatiile de tip magazin alimentar sunt:
— bere „Ciucas Malzbier” sticla nereturnabila 0.33L;
— bere „Ciucaş Malzbier” sticlă returnabila 0,5L;
— bere „Ciucaş Malzbier” doză 0,5L;

2) Produsele participante în Campanie, in locatiile de tip bar/ restaurant sunt:
- bere „Ciucaş Malzbier” sticlă returnabila 0,5L.
Art. 6 – Premiile Campaniei Promoţionale
1)

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii Promoţionale sunt următoarele:

Valoare neta comerciala Valoarea neta comerciala
lei (cu TVA inclus) /
totală lei a premiilor (cu
premiu
TVA inclus)
Pahar cu bere Ciucas Malzbier
8.000
6
48.000
2) Premiile se acordă conform condiţiilor descrise în art. 7A si art.7B.
3) Valoarea neta comerciala totală a premiilor este de 48.000 lei (cu TVA inclus)
4) Premiile se acordă în limita stocului disponibil, pe întreaga durată a Oktoberfest Brasov.
5) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare
a produselor participante).
6) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii,
respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.
7) Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.
Premii

Cantitate
(buc)

Art. 7A. - Mecanismul Campaniei Promoţionale in locatii de tip magazin alimentar
Pentru a participa la prezenta Campanie, Participantii trebuie să respecte următorul mecanism:
a) La achizitia a 2 beri „Ciucaş Malzbier”, in orice combinatie de ambalaj si gramaj, dintre
produsele participante la campanie, consumatorul primeşte un talon pe care isi completeaza:
nume, prenume, numar de telefon mobil/ fix, data nasterii si semnatura, cu care isi poate
revendica premiul ce consta intr-un pahar cu bere Ciucas Malzbier la Oktoberfest Brasov.
b) Predarea / primirea premiilor in bere se va efectua de catre personalul Oktoberfest , in baza
inmanarii talonului completat, cu urmatoarele date de identificare: nume si prenume, data
nasterii, numar de telefon mobil / fix si semnatura. Predarea/primirea premiilor constand in
pahar cu bere Ciucas Malzbier se va face in baza talonului.
e) Pentru a fi validate taloanele, câmpurile de pe acestea (nume si prenume, data nasterii,numar de
telefon mobil / fix, semnatura) trebuie să fie completate corect, complet şi lizibil, in caz contrar
taloanele urmand a fi invalidate in procedura de revendicare a premiului de la Oktoberfest Brasov.
Un participant unic definit de acelaşi nume, prenume, data nasterii şi număr de telefon mobil / fix,
poate câştiga mai multe premii, in cadrul acestei Campanii, constand in mai multe pahare cu bere
Ciucas Malzbier la Oktoberfest.
Art. 7B. - Mecanismul Campaniei Promoţionale (locatii de tip bar/ restaurant)
Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie să respecte următorul mecanism:
a) La achizitia unui numar de 2 sticle de bere „Ciucaş Malzbier” 0.5L, consumatorul primeşte un
talon pe care trebuie sa il completeze cu: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon,
semnatura, cu care castiga un pahar cu bere la Oktoberfest in limita stocului disponibil loc unde isi
poate revendica paharul cu bere cu acest talon.
c) c) Predarea / primirea premiilor in bere se va efectua de catre personalul Oktoberfest , in baza
inmanarii talonului completat, cu urmatoarele date de identificare: nume si prenume, data
nasterii, numar de telefon mobil / fix, semnatura. Predarea/primirea premiilor constand in
pahar cu bere Ciucas Malzbier, se va face in baza talonului.

e) Pentru a fi validate taloanele, câmpurile de pe acestea (nume si prenume, data nasterii,numar de
telefon mobil / fix, semnatura) trebuie să fie completate corect, complet şi lizibil, in caz contrar
taloanele urmand a fi invalidate in procedura de revendicare a premiului de la Oktoberfest Brasov.
Un participant unic definit de acelaşi nume, prenume, data nasterii şi număr de telefon mobil / fix,
poate câştiga mai multe premii, in cadrul acestei Campanii, constand intr-un pahar cu bere la
Oktoberfest.

Art. 10 Validarea şi acordarea premiilor
1) Premiile in bere
Premiile in bere se vor acorda La Oktoberfest Brasov in perioada 5 Septembrie -16 Septembrie 2018, de
către personalul de la festival, persoanelor cu vârsta de cel putin 18 ani împliniţi la data începerii
Campaniei si care indeplinesc conditiile descrise la art.7A si art.7B). Premiile vor fi acordate în limita
stocului disponibil, declarat la art. 6 din prezentul Regulament Oficial.
Art. 11 Responsabilitate
1)

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul
de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu
vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care
respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către
câştigător, Organizatorul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Participantul câştigător.

2) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi / sau nu a respectat
condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda
/ anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze
vreo despăgubire sau plata respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată
asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui
Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu
aceasta. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor
revendicări necâştigătoare, ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei
Campanii.
3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie
de influenţare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. În cazul în care
sunt identificate persoane care au influenţat, au incercat sa influentezesau care au facilitat
câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor
persoane, pe baza dovezilor existente.
Art. 12 Litigiile şi legea aplicabilă
1)

2)

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte şi oricare dintre Participanti, pe de altă
parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţa competentă material, din municipiul Bucureşti, de la sediul Organizatorului
Legea aplicabilă este legea română.

Art. 13 Taxe şi impozite
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.8 - „Venituri din premii si din jocuri de noroc”, prin intermediul
Agentiei, daca este cazul.

Art 14.

ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

14.1 Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul
campaniei ”Suna adunarea la Oktoberfest” sunt prevazute in Anexa 2 a
prezentului Regulament
Art. 15 Încetarea campaniei
1)

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*,
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o
continua.

*Forţa majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, independent de vointa
partilor, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau
părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe
durata de existenţă a cazului de forţă majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
2) Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru
perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 Codul Civil. În
cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia
Participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Art. 16 Exemplarele Regulamentului Oficial
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603
din 31.08.2007 şi a fost redactat şi autentificat în 1 (un) exemplar original şi 2 (două) exemplare duplicat,
din care 1 (un) duplicat s-a eliberat părţii, astăzi 15.06.2018, data autentificării de către Notarul Public.

Anexa 1
Lista locatii participante in campanie
"Suna adunarea la Oktoberfest!"
Adresa
Tip locatie

Nume locatie

Judet

AGAMEX
TRADE

LUNGA,184

Magazin alimentar

BRASOV

AGAMEX
TRADE

Garii,39-41 bl 1

BRASOV

AGRAR COM
P.I.

FANTANII,2B

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant

AGRAR COM
P.I.
P.M.C.AMIGOS

FANTANII,2B
BRANDUSELOR,68-70

BRASOV
BRASOV

AMYA
CENTRAL

TITU PERTIA,56

AMYA
CENTRAL
ANISIA

TABACARI,BL.10,PARTER,10
CALEA BUCURESTI,252

ASG

Muntisor,12

ATIN BCE

9 MAI,18

AZUGA

TUDOR VLADIMIRESCU,897

Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRANULUI,16BIS

Locatie tip
restaurant

BRASOV

CARMEN'S
ARTISANAL
FOODS

Politehnicii,FN

Locatie tip
restaurant

BRASOV

BIG MALL
LORENZO SRL

TUDOR VLADIMIRESCU,271

BORCEA
COMTUR

CARAIMAN,6

DA KORE
COMPANY

1 DEC. 1918,BL.7B,7

ALTIUS
CASTILLO
CASTILLO

AVRAM IANCU,58
CRINULUI,75 A
ZIZINULUI,4

CASTILLO

BARBU LAUTAR,15

ALTIUS
CEPLINSCOM
CEPLINSCOM

IULIU MANIU,56
LANII,46
LANII,30

KIUKI PREST
CHRIS & ALFA
CILOS

NEGOIU,37
PETOFI,255
MAGNOLIEI,4A

AMRITA COM

aleea Jupiter PIATA ASTRA,1

AMRITA COM

GALERIILE ORIZONT,FN

CLASS
TRADING
COMIXT

V GOLDIS,41
EPISCOP POPEA,6 A

COMIXT

VIITORULUI,29A

COMIXT
CONSELMIXT

STEFAN CEL MARE,15
METALURGISTILOR,13

CRI&DENI
MEGA

LAMAITEI,70

CRI&DENI
MEGA

PACII,9

CRINALINA
PERFORM

LUNGA,22

D.C.V. CRISVAL

Gospodarilor ,5

D.M.R.SHOPS
D.M.R.SHOPS
DINASTY
DINASTY

Garoafelor,3
9 MAI,18
AVRAM IANCU,45
REPUBLICI,657

DIRABY KRON

BRANDUSELOR,86,88,90,

DOREO IMPEX

PRUNULUI,50-52

DUMI FUN

HARMANULUI,67

CRI&DENI
MEGA

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

BRASOV

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

Magazin alimentar
Magazin alimentar

BRASOV

BRASOV

CIUCAS,7

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

IZVOR MIXT
PROD MARKET

PRINCIPALA,4a 1

Magazin alimentar

BRASOV

KRONER
SUPERMARKET

GARII,667

BRASOV

VALMI INTER
FOOD

M.WEISS ,33

LUCA
LUCA

Calea feldioarei,18
REPUBLICII,18

ATLAS

REPUBLICII,10

MARIA BAR
BERARIE

LANURILOR,3D1

MARIGI
COMPROD

L.C.BABES,1/3

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

MARISIM &
DOBRE SRL

CARIERIEI,124

Magazin alimentar

BRASOV

MARISIM &
DOBRE SRL

MICA,15

BRASOV

MARYLAND

HARMANULUI,60

MGG MONDO
COFFE BAR

LANII,13B

MIORIN

Metalurgistilor,5

MIOSTAN
IMPEX

PLUGARILOR,22B

BRALINA SERV

13 DECEMBRIE,BLOC.C100,PARTER,FN

OANCEA DORU
PADINA PEN

FABRICI,Fn
GEORGE BARITIU,27

PIM BART COM

METALURGISTILOR,9A

CASA ROMA

PIATA SFATULUI,6

SCHWARZ PUB
PLUS E&R
PLUS E&R

PIATA SFATULUI,8
NOUA,167
PRINCIPALA,435

CLUB LORAL

AZOTULUI,4

Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant

ROST COM

GRIVITEI, et P,47

GBOCIMP COM

ALEXANDRU LAPEDATU,2

GABOCIMP
COM

NICOLAE IORGA,24

GHEORGHITA
MARIA

MESENDORF,FN

IANIS CAFE

DRUMUL CERNATULUI,3

IMPLEX

MARE ,87

IMPLEX

BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

REGGIO DI
FLORIO
REPVO- IMPEX

OITUZ,20
PRUNDULUI,92A

KLIMAVENT

P-TA SFATULUI,5

LISSEOS
RIOVIRG
RIOVIRG
RIOVIRG
RIOVIRG
ROST COM

CARPATILOR, 21, bl 4, sc C, Et parter,
CAMPULUI,11D
1 DEC. 1918,Bl. 7B,P
13 DECEMBRIE,3
TABACARI,Bl. 14,P
Branduselor,84, et P

ROST COM
ROST COM
ROST COM

CRINULUI,75
ION CREANGA, bl 16,17
SATURN,31-33

SAB&SIL PUB

BRASOV
BRASOV

ZAMBILELOR,6

Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant

SERGIANA
PRODIMPEX

IOAN BOGDAN ,1

Magazin alimentar

BRASOV

SERGIANA
PRODIMPEX

CIUCAS,35

Magazin alimentar

BRASOV

SERGIANA
PRODIMPEX

GRIVITEI,38A

Magazin alimentar

BRASOV

SERGIANA
PRODIMPEX

FLORILOR,fn

BRASOV

TAMARA
TANMEN

SATURN,38
ALEEA CONSTRUCTORILOR,2

ARIZONA LOBI

INDEPENDENTEI ,36

DIMANTED

B-DUL VICTORIEI, bl 42, sc E, etaj
parter,6

VADUL PIETII

Ciceu,7

VAZDUH
COMPANY SRL

PRINCIPALA,673

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

VERCRIS
MANAGEMENT
SRL

I.C.FRIMU,410

Locatie tip
restaurant

Voicu E.
Alexandru

Marte,5

ZANION TRADE

MARE,497

MANCIP SRL

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV
BRASOV

BRASOV
BRASOV

LUNCA OZUNULUI,5

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

BEM-BALOGH
SRL

STADIONULUI,15

Magazin alimentar

COVASNA

BERTIS SRL

GRIGORE BALAN,33

Magazin alimentar

COVASNA

BERTIS SRL

PRESEI,3

Magazin alimentar

COVASNA

COMERT LUCI
SRL

PRINCIPALA,161A

Magazin alimentar

COVASNA

BRASOV
COVASNA

AP EVA-ABC
SRL

PODETULUI,35

BVB GAME

COVASNA

NICOLAE IORGA,20

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant

HAJNO
COMERT SRL

GRIGORE BALAN,35

Magazin alimentar

COVASNA

KLASSZ
MARKET SRL

CIUCULUI,55

Magazin alimentar

COVASNA

BULARCA
GEORGIANALILIANA II

BRADET,120A

BVB GAME

CSASZAR BALINT ,8

Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

COMERT LUCI
SRL

MIHAI VITEAZUL,6F

Magazin alimentar

COVASNA

COMERT LUCI
SRL

CIUMERNIC,585

Magazin alimentar

COVASNA

COMERT LUCI
SRL

MIHAI VITEAZUL,147

Magazin alimentar

COVASNA

COMERT LUCI
SRL

MIHAI VITEAZUL,14A

Magazin alimentar

COVASNA

COMERT LUCI
SRL

CIUCAS,3B

Magazin alimentar

COVASNA

SUPER MARIO
& BROTHERS
SRL

CIUCAS,2B

COVASNA

MONTANA
SHOW SRL

MIHAI VITEAZUL,159

DELANTE
TRADE SRL

Str.1 DECEMBRIE 1918,nr.3

Magazin alimentar
Locatie tip
restaurant
Locatie tip
restaurant

TAMAS
PARTNERS
SRL

AVANTULUI,STATIA CFR

Locatie tip
restaurant

PETROMAR
IMP.EXP. SRL

PRINCIPALA,832

POPICA N.
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Anexa 2 la Regulamentul Campaniei “ Suna adunarea la Oktoberfest”
1.1
Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza
datele personale ale participantilor la Campania “ Suna adunarea la
Oktoberfest”.
1.2

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei
promotionale:

(a)

pentru castigatori: nume si prenume, data nasterii, numarul de telefon

mobil/fix si semnatura.. Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii
premiului si in scop fiscal .
b) Datele referitoare la persoanele care au câștigat un premiu sunt stocate
de noi timp de 5 ani.

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 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei „Suna
adunarea la Oktoberfest” , 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
1.4.2 In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in
masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre
Ursus. 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 “ Suna adunarea la Oktoberfest” 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 cazului 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: 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 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
informatii 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.

