REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
“Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest“

PREAMBUL
Can Pack Recycling SRL şi Ursus Breweries S.A , (denumiti in continuare „Organizatori”), organizează în
perioada 06.09..2018 – 16.09.2018 campania de informare, conștientizare și stimulare a colectării
selective si reciclarii a dozelor de aluminiu si paharelor de plastic : “Recicleaza si castiga cu Ciucas la
Oktoberfest“.
SECȚIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE:
Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți
participanții. Prin participarea la această campanie, orice persoană este de acord și respectă termenii și
condițiile desfășurării acesteia, prezentate în regulament, orice situație contrară conducând la
neacordarea premiilor în cauză, oferite de Organizatori.
SECTIUNEA 2. ORGANIZATORII ȘI PARTENERII ACESTORA
2.1 Organizatorii campaniei “Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest “sunt:
•
•

Can Pack Recycling S.R.L., cu sediul în Șos. Berceni, nr. 96, Turn B, Et 19, Ap. 19-03, Sector 4,
Bucureşti , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4263/2016, având cod unic de
inregistrare RO 35844622;
Ursus Breweries S.A. cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, Sector 2, cod poștal
020112, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20456/2005,
având cod unic de înregistrare RO 199095;

2.2. Partenerii campaniei “ Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest“. “sunt:
•
•

Asociatia Non Profit Alucro, cu sediul in Bucuresti, sector 4, sos. Berceni, nr. 106R, cod
041919, CUI 27035248, Regim special al Asociatiilor si Fundatiilor, nr. 28 / 19.05.2010;
Greenpoint Management SA, cu sediul in Sos. Bucuresti- Ploiesti , nr 9-13, etaj 6, birou 7,
Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1953/22.02.2017, având
cod unic de inregistrare 37081063;

2.3 Mecanismul campaniei este realizat de Organizatori.
2.4. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală și
obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației
aplicabile în România. Orice modificare a regulamentului va face obiectul unui Act Adiţional, publicat cu
24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificarilor aduse.
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SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Participarea la campanie se desfășoară în perioada 06.09.2018 – 16.09.2018
SECȚIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
4.1. Campania “Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest“ se organizează in locatia situata la
următoarea adresa și numita în continuare, locaţia Participanta:
Fostul Stadion Municipal, Brasov, spatiu delimitat in perioada 06.09.2018 – 16.09.2018 ca perimetrul
festivalului Oktoberfest.
4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în
vigoare după publicarea acestora pe site-urile www.reciclaredoze.ro si www.bereciucas.ro.
4.3. Modificările de regulament vor fi afișate în același timp și l in zona de reciclare de la Oktoberfest.
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5.1. Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică (denumit în prezentul regulament
,,Participant”), care a împlinit 18 ani pana la data inceperii campaniei, care colecteaza și aduce la locatia
de reciclare doze de aluminiu pe care le introduce în aparatul de colectare din locatia participanta
menţionata, în conformitate cu cerințele prezentului Regulament.
5.5. Nu pot participa la campanie și nu vor putea primi premii: angajații organizatorilor si partenerilor,
soțul/soția sau rudele de gradul I ale acestora, angajații firmelor colaboratoare direct implicate în
organizarea campaniei promoţionale.
SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
6.1. În cadrul campaniei vor fi acordate premii constand in ghirlande verzi Oktoberfest si palarii verzi
Oktoberfest, set suporti pahare din lemn in limita stocului mentionat la pct. 6.2.
6.2. Premiile oferite in cadrul campaniei sunt urmatoarele:

Premiu

Cantitate

Ghirlande verzi
Palarii verzi

1.250
50

Set de 2 suporti
pahare din lemn
Total

300
1.600

Valoare neta
comerciala
individuala ( TVA
inclus)
1.6 lei
6.9 lei

3.6 lei

Valoare neta comerciala totala
(TVA INCLUS)
2.000 lei
345 lei

1.080
3.425

Valoarea neta comercială totală a premiilor oferite în cadrul al Campaniei este 3.425lei (cu TVA inclus).
6.3. Premiile vor fi ridicate in intervalul 16:00 – 22:00, in perioada 06.09.2018 – 16.09.2018 de la centrul
de colectare premii, disponibil in zona de jocuri aflata in fata cortului mare, in baza bonului emis de
aparat care atesta eligibilitatea pentru acordarea premiului.
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Dacă în timpul Campaniei nu se vor revendica toate premiile atribuite acestei campanii, atunci premiile
Campaniei rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorilor.
Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorii au
dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane
pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
7.1. Participantul trebuie să introducă un numar definit de doze de aluminiu în aparat, urmând
instrucțiunile de folosire de pe aparat, și să aleagă o singură opțiune din cele două de mai jos:
•

1.Butonul A, pentru sansa de a castiga, in limita stocului disponibil, o ghirlanda verde
Oktoberfest. Premiul se acorda daca participantul introduce în aparatul de colectare 6 doze de
aluminiu uzate şi alege opţiunea de a primi o recompensa. În baza bonului emis de aparat,
participantul va primi un premiu constând într-o ghirlanda verde Oktoberfest. Pentru a intra in
posesia premiului, participantul trebuie să facă dovada cu bonul emis de aparat care atesta
introducerea a 6 doze de aluminiu uzate. Minorii nu pot participa la aceasta campanie. Bonul
emis de aparat de la optiunea recompensa trebuie predat operatorului de la centrul de
revendicare premii Ciucas, în momentul primirii premiului.

•

2. Butonul B, pentru sansa de a castiga, in limita stocului disponibil, o palarie verde Oktoberfest
sau suport pahare din lemn. Premiul se acorda daca participantul introduce în aparatul de
colectare 10 doze de aluminiu uzate şi alege opţiunea de a primi o recompensa. În baza bonului
emis de aparat, participantul va primi un premiu constând într-o palarie verde Oktoberfest.
Pentru a intra in posesia premiului, participantul trebuie să facă dovada cu bonul emis de
aparat, care atesta introducerea a 10 doze de aluminiu uzate. Minorii nu participa la aceasta
campanie. Bonul emis de aparat de la optiunea recompensa trebuie predat operatorului de la
centrul de revendicare premii Ciucas, în momentul primirii premiului.

•

3. Butonul C nu este destinat participarii la concurs, ci poate fi apasat dupa introducerea oricarui
numar de doze de aluminiu in aparat pentru a face o donatie catre Asociatia Non-profit Alucro si
Greenpoint Management S.A.

Participanții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului.
SECȚIUNEA 8. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
8.1. Prezentul regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat
gratuit in zona de reciclare de la Oktoberfest. şi pe site-urile www.reciclaredoze.ro si
www.bereciucas.ro.
8.2. Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
8.3. Acordarea premiului câştigat se face la prezentarea bonului emis de aparat, pe bază de semnatură a
formularului pus la dispoziție de Organizator
Premiile nu pot fi înlocuite cu alte obiecte de aceeaşi valoare.
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SECȚIUNEA 9. NECONFORMITĂȚI.
9.1. Încercarea de a revendica un premiu pe baza unui bon ilizibil, degradat, modificat, duplicat,
falsificat, viciat, care conține erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt
tip de modificări ale elementelor lor componente datorate manevrării acestora vor fi nule și nu vor fi
luate în considerare de Organizatori.
9.2. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:
a) Bonurile deteriorate sau necorespunzătoare din punctul de vedere al conținutului.
b) Bonurile prezentate altor persoane decât cele indicate în prezentul Regulament Oficial sau în afara
datelor de desfășurare a Campaniei din alte locaţii decât cele în care se desfășoară prezenta Campanie.
9.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurile sau de înstrăinarea lor și nu va fi obligat să
acorde premiile în aceste situații.
SECȚIUNEA 10. MODIFICAREA SAU ÎNCETAREA CAMPANIEI
Organizatorii pot decide modificarea sau încetarea prezentei campanii din orice motiv, inclusiv, dar fără
a se limita la apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare. Acest
lucru va fi anunţat participanţilor pe site-urile Organizatorilor, www.reciclaredoze.ro si
www.bereciucas.ro şi în locaţiile participante.
SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII
Organizatorii și Partenerii implicați în Campanie:
a. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul
preluării lor de către câștigător;
b. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la
prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în
legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii,
incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau
daune aduse patrimoniilor;
c. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în
legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
d. prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să
respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a
participanților și eventualilor câștigători;
e. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, si
este de acord cu, următoarele:
- Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE
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.
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SECȚIUNEA 13. SESIZĂRI
În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa
de e-mail: office@cprecycling.ro.
SECȚIUNEA 14. LITIGII
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la prezentul concurs vor fi rezolvate pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
SECȚIUNEA 15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
15.1. Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei “Recicleaza si
castiga cu Ciucas la Oktoberfest“sunt prevazute in Anexa a 1 a prezentului Regulament

Can Pack Recycling S.R.L.
Prin Dragos Alexandru Doru
Administrator

Ursus Breweries SA
Robert Uzuna
Vice-presedinte Corporate Affairs
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Anexa 1 la Regulamentul Campaniei “ Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest“. „

1.1
Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale
participantilor la Campania “Recicleaza si castiga cu Ciucas la Oktoberfest“.
1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
a)

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

Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii premiului si in scop fiscal .
b) Datele personale referitoare la persoanele care au câștigat un premiu sunt stoc ate 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

Operatorului URSUS BREWERIES S.A

prelucreaza datele personale colectate in cadrul

acestei campanii, in scopurile mai sus declarate.
1.4.2

In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara)

catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus Breweries. 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 imputerniciti lor). Furnizorii de
servicii Ursus Breweries sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure
securitatea datelor primite de la Ursus Breweries.
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.
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1.5 Participantii la campania promotionala

“Recicleaza si castiga cu Ciucas 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 administrati ve.
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;
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•

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.
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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 Suprave gherea 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 prelungi ta 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.
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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