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L CAMPANIEI PROM IONALE CU
<Actíveaza-tifactura prin e-mail sí potí castíga un iPltone 8>

organizatá de ENGIE Romania SA
(perioada: 23 octombrie 2017 - 23 ianuarie 2018)

Art. I - Orqanizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promolionale cu premii <<Activeaza-ti factura prin e-mail si poti
castiga un iPhone 8)) (denumitá în continuare Campania) este ENGIE Romania SA
(,,Organizatorul"), societate comercialá înregistratá în conformitate cu legea rornâná, cu sediul în
România, Bucureçti, sector 4, Bulevardul Märãqeçti, nr. 4-6, Corp A, înregistratá, la Registrul
ComerJului sub nr. J401544712000, cod unic de înregistrare 1309322, telefon 021.301.20.00, fax
021.301.27.50, fiind înregistrat ca operator de date personale cu ff. 12866.
1.2. În ceea ce priveçte operaliunile privind colectäri çi/sau prelucräri de date cu caracter personal,
acestea vor fi realizate de cätre Organizator prin intermediul agenliei organizatoare a tombolei.
1.3. Concursul se va desfãçura confonn prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care
este obligatoriu pentru toji participanlii, cu respectarea prevederilor din Ordonanta nr. 9912000 (art.
4r-43).
1.4. Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului çi acordul
Participantului. Participanlii se obligá sã respecte çi sä se conformeze tuturor termenilor, condiliilor çi
prevederilor prezentului Regulament.

Art- 2 -Durata st locul de desfãsurare al Camnaniei

2.1. Campania este organizatá, qi desfãçuratá pe întreg teritoriul României.
2.2. Campania va începe pe data de 23 octombrie 2017, ora 09:00:00 çi se va încheia în data de 23
ianuarie 2018, ora 16:29:59.

Art.3 - Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulanrentul oficial al Cnm¡rnnici este clisponibil orioãn¡i solicitant, în mocl glatuit, pe
întreaga duratä a concursului, în oricare dintre urmátoarele modalitáçi:
o în format electronic, prin accesarea website-ului engie.ro, pagina dedicata campaniei;
o în format frzic, afrqat în sediile de Relafii Clienfi ale ENGIE Romania.
3.2. Potrivit liberei decizli a Organizatorului, Campania poate fi mediatizatáîn scopul informärii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare çi/sau cu rol informativ. Informafiile
pe care astfel de materiale le pot conline vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament. In caz de discrepanfe între prevederile din varianta scurtá a Regulamentului Oficial de
pe materialele de comunicare ale Campaniei çi prevederile acestui Regulament Oficial vor prevala
prevederile prezentului Regulament Ofi cial;
3.3. Organizatorul îçi rezervá dreptul de a modifica çi/sau completa Regulamentul, precum çi
dreptul de a suspenda çi/sau înceta çi/sau întrerupe desfäçurarea Campaniei, sub condilia înçtiin!ärii
prealabile a participanlilor. Orice modificári/completäri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
cuprinse în acte adifionale çi vor fi comunicate în prealabil cätre public prin publicarea pe website-ul
engie.ro, pagina dedicata campaniei.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participärii la Campanie doar persoanele ftzice (,,Participanfii")
titulare de contract, având minim 18 ani împlinifi ladata înscrierii, care au un contract activ de gaz
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sau de electricitate cu ENGIE Romania çi care nu au activat factura prin e-mail pana la data
începerii campaniei, 23 octombrie2017, ora 09:00:00, precum çi clienlii noi care încheie un contract
activ cu ENGIE Romania çi care îçi activeazá opliunea de prirnire a facturii prin e-mail în perioada
campaniei <<Acliveaza-ti factura prin e-rnail si poti castiga un iPhone 8>

4.2. Nu pot parlicipa la tombola prevãzutã în Campanie urmatoarele categorii de persoane:

angaja\ü companiei ENGIE Romania SA, ai cornpaniilor din acelaçi grup cu aceasta a7

NlÁ
a
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distribuitorilor acesteia;
. angajalii oricáror companii implicate în realizarea oricáror activitá1i legate de organiz
desñçurarea Campaniei, cum ar fi (dar fárâ a se lirnita la): Mediapost Hit Mail -

T

a

organizatoare a tombolei, MoCANN Profesional Communication, DHM Printing & Ad
INFORM LYKOS,
De asemenea, rudele angajalilor menlionali mai sus (respectiv copii/párinfi, frafilsurori, so!/solie) nu
au dreptul de a participa la tombola prevãzutä în Campanie.
. Clienlii ENGIE Romania SA care pâná pe data de 23 octombrie 2017, ora 09:00:00 au avut
activá opJiunea de facturá prin e-mail çi care dintr-un motiv oarecare au dezactivat opliunea dupá
aceastä datá., reactivând-o ulterior în timpul campaniei.
o Clienlii ENGIE Romania SA care au activat factura prin ernail in perioada campaniei
mentionata la articolul 2, dar care nu mai au activä opliunea de facturä prin e-mail la data extragerii
tombolei, 7 februarie 2018-nu vor fi inscrisi la tombola.

Art. 5 - Premiile Campaniei

5.1.În cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,
urmätoarele premii:

Natura premiului Cantitate totalä
Valoare unitarã Total

RON cu tva RON cu tva

Telefon mobil Apple iPhone 8, 64G8,

Silver
10 3.749,99 37.499,9

Valoarea totalä comercialá a premiilor oferite în cadrul Campaniei este37.499,9 RON cu TVA

5.2. Dacá Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu
poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu. De asemenea,
premiile nu sunt transmisibile cätre alte persoane. Garantia produselor achizitionate este garantia
standard acordata de producator.

Art. 6 - Modalitätile de înscriere în Campanie

6.1. Participanlii se pot înscrie în Campanie oricând, începând cu data de 23 octombrie 2017
(09:00:00) çi pânä la data de 23 ianuane 2018 (ora 16:29:59), prin activarea facturii prin e-mail.
6.2. Pentru apafücipa la Campanie, participanlii se pot înscrie utilizând oricare dintre modalitáfile de

mai jos:
' prin Agenlia online (clientul deline un cod de client çi îçi activeazá opfiunea prin
comunicarea numelui çi prenumelui, a unei adrese de e-mail valide si a unui numar de telefon
mobil);

' prin engie.ro (clientul îçi poate activa opliunea chiar çi ñrä cont în Agenfia online,
comunicând numele çi prenumele, codul de client, numäruI de contract/instalalie, adresa e-
mail çi numáruI de telefon mobil);

(
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' prin engiernobile (clientul deline un cod de client çi îçi activeazá opliunea prin
comunicarea numelui si prenumelui, a unei adrese de e-rnail valide si a unui nulnar de telefor-r
mobil);
' prin consilierii din birourile de relatii cu clientii (clientul îçi activeazä opliunea prin
comunicarea numelui si prenumelui, a unui cod de client, a unei adrese de e-mail valide si a
unui numar de telefon mobil);

' prin operatorii de la serviciul call center (clientul îçi activeazá opliunea prin comunicarea
numelui çi prenumelui, a unui cod de client, a unei adrese de e-mail valide si a unui numar de
telefon mobil).

Pentru a valida inscrierea in Campanie, clientii trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte
prevederile prezentului regulament atat prin bifarea optiunii < Am luat la cunostinta prevederile
regulamentului Campaniei." la inscrierea prin Agentia online, pe site-ul engie.ro si prin
engiemobile. Regulamentul poate fi consultat pe website-ul engie.ro, pagina dedicata campaniei.
Ulterior inscrierii prin Agentia online, pe site-ul engie.ro si prin engiemobile, participantul poate
primi in mod automat unul din urmatoarele mesaje :

o < Felicitari ! Te-ai inscris cu succes la tombola pentru un iPhone 8 ! >
o < Inscrierea la tombola nu a putut fi finahzata cu succes ! Te mgam sa verifici datele

completate! >. In acest caz, pentru a finaliza cu succes inscrierea, clientul va trebui sa
reverifice datele completate si sa se asigure ca primeste mesajul < Felicitari ! Te-ai inscris
cu succes la tombola pentru un iPhone 8 ! >

Un client ENGIE Romania se poate înscrie o singurá datá în perioada anunlatá a campaniei, în
baza codului de client pentru fiecare loc de consum pentru care a fost activatä factura prin e-mail.
Clienlii ENGIE Romania SA care au activat factura prin email in perioada campaniei mentionata
la articolul 2, dar care nu mai au activä opliunea de facturá prin e-mail la data extragerii tombolei,
7 februarie 2018, nu vor fi inscrisi la tombola.

Art.7 - Mecanismul desfãsurãrii Campaniei:
Campania se desñçoará conform descrierii de mai jos.

7.1. Înscrierea în Campanie:
(1) Pentru înscrierea valabilá în vederea participárii la Campanie este necesará îndeplinirea
cumulativá a urmätoarelor condilii :

' Participantul trebuie sä aibä drept de participare potrivit prevederilor art. 4 din prezentul
regulament;
. Participantul va fi înscris în Campanie, în momentul în care îçi activeazá" opfiunea de primire a
facturii prin e-mail, prin una dintre metodele descrise la art. 6.2 dinprezentul regulament;
' Inscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menlionatá în art. 2 al prezentului
regulament.

7.2, Mecanism:
Indiferent de modalitatea aleasá de activare a facturii prin e-mail, la finalul perioadei de campanie,

toli participanfii, mai pulin cei care nu pot participa la tombolä definifi la Art. 4.2, vor ñ centralizali
într-un sistem electronic, urmând sä participe la tombola cu tragerea la sorfi electronicá pentru
acordarea a 10 Telefoane mobile Apple iPhone 8, 64G8, Silver in valoare de3.749,99 lei fiecare, cu
TVA inclus. Aceasta se va desfäçura la sediul agenliei organizatoare a tombolei, în prezenfa unui
reprezentant al acesteia, a unui reprezentant ENGIE Romania çi a unui notar publicl avocat.

7.3. Desemnarea câçtigãtorilor
Premiile descrise la Art 5. se vor acorda dupä cum urmeazá:
CeIe 10 telefoane mobile Apple iPhone 8, 64G8, Silver în valoare de 3.749199 de lei cu TVA
fiecare vor fi acordate prin tragere la sorfi electronicä în data de 7 februarie 2018. În cadrul tragerii
la sorli se vor extrage 10 câçtigátori çi 20 de tezetve. La tragerea la sorli electronicá vor participa tofi
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Participanfii înscriçi în perioada Campaniei, care îndeplinesc tennenii çi condiliile stipulate în
prezentul Regulament çi care la data tragerii la sor{i au activatä opfiunea de a plirni prin e-rnail
factura ENGIE Rolnania.
Un Participant poate câçtiga un singur premiu constând într-un telefon mobil Apple iPhone 8, 64G8,
Silver în valoare de 3.749,99 de lei, TVA inclus.

7.4.Yalid,area câçtigãtorilor tombolei. Publicarea câçtigãtorilor tombolei. 'ì

Ulterior desernnárii câgtigátorilor tombolei din cadrul Campaniei, potrivit mecanismelor c1e iui

seleclie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea câçtigátorrlor, ocazie cu care se va
verifica îndeplinirea condiliilor privind înscrierea Participanfilor în Campanie, precum çi rnodul de

desfãçurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sá poatá h validat drept câçtigátor al tombolei din cadrul
Campaniei, este necesará îndeplinirea tuturor urmátoarelor condilii:
(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de rnai sus;

(2) Respectarea tuturor condiliilor de înscriere indicate la mecanismul de înscriere a campaniei,
AP.T 7,2;
(3) Participanfii care au fost desemnali câgtigátori vor fi contactali prin apel telefonic de cätre

agenlia organizatoare a tombolei la numáruI de telefon rnobil, fix sau adresa de e-mail indicate la
înscrierea în campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fr validati
drept câçtigätori çi pentru a intra în posesia premiului Parlicipanfii trebuie:

o sá poatá fi contactati la numäruI de telefon sau adresa de e-mail cu care s-au înscris în
Campanie, în termen de 3 zile lucrátoare de la data desemnärii lor ca çi câçtigätori;
numäruI de telefon utllizat, adresa de e-mail servesc pentru identificarea câçtigátorilor çi
contactarea acestora;

. reprezentanlii agenliei organizatoare a tombolei vor stabili contactul cu fiecare caçtigátor
apelând numáruI de telefon de maximum 3 ori, în3 zile diferite, într-un interval de3 zile
lucrätoare de la data extragerii, la ore diferite din intervalul orar 09:00 - 17:00, cu
excepfia särbátorilor legale;

o în momentul contactárii acestora, Participanfii trebuie sá declare numele, prenumele,
vârsta çi adresa de livrare;

o în cazul în care, Participanfii nu pot fi contactali telefonic, aceçtia vor primi un mesaj
prin e-mail în care sunt anunla\i câ au câçtigat un premiu çi sunt rugali sá contacteze
agen[ia la numarul de telefon 021.207 .00.37 sau prin e-mail, pe adresa engie@mhmr.ro
pentru validarea castigatorilor. Participantul va avea la dispozilie 3 zile lucrátoare de

la data trimiterii mesajului prin e-mail, timp in care sá contacteze agenlia.

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupá criteriile menlionate în art I .4. În cazul în
care câçtigätorul nu este validat içi pierde dreptul asupra premiului pentru care a fost extras, premiul
alocându-se automat primei rezere. Dacá nici aceasta nu poate fi validatá, premiul se acordá

urmätoarei rezerve çamd. Dacä niciun participant din rândul rezervelor nu va putea fi contactat în
termenul specificat în Regulament, premiul nu se mai acordä qi va rámâne în proprietatea
Organizatorului.
Anunlarea câçtigätorilor se va realizaprin publicareape website-ul engie.ro, secliunea Persoane ftzice
începand cu data de 8 februarie 2018, pe másurä ce se valideazá câçtigátorii, sub rezeÍva
neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art.7 .4. de mai sus.

7.5.lntrarea în posesia premiilor
Premiile vor fi expediate prin curier, la adresele indicate de cátre Castigatori, prin intermediul
agenliei organizatoare a tombolei. Pentru Bucuresti, premiile se vor ridica de la sediul
Organizatodui ENGIE Romania, Bd. Marasesti rv. 4-6, Sector 4. Premiile se vor acorda ulterior
încheierii procesului de validare a câçtigätorilor, dar nu mai tàrzíu de 10 zile lucrätoare de la data la
care identitatea câçtigátorului a fost comunicatá pe website-ul engie.ro, sectiunea Persoane ftzice.
Premiile se vor inmana castigatorului, doar inbaza actului de identitate,

o
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Orice eroare çi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
r'áspunderea acestuia, acurate(ea datelor de contact furnizate de parlicipan{i fiind în responsabilitatea
exclusivá a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant

câçtigátor nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numärului de telefon
/ incornplete.

Art 8 - Limitarea rãspunderii

Organizatorul este îndreptälit sä ia toate másurile necesare în caz de tentative de fraudá a

ui, aburz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei carnpanii.
8.2. OrganizaÍ"oruI Campaniei <<Activeaza-ti factura prin e-mail si poti castiga un iPhone 8>> nu
va avea nicio ráspundere çi nu va putea fi implicat în niciun litigiu în ceea ce priveqte eventualele
cheltuieli suplimentare suportate de cätre Participant în legáturä cu aceastä campanie, exceplie
fãcând cele preväzute de O.G. nr. 9912000.
8.3. În eventualitatea unei dispute asupra validitäJii unei intrári în cadrul acestei campanii, decizia
Or ganizatorului este definitivá.
8.4. Organizatoni nu îçi asumá responsabilttatea pentru:

1. Înscrierile online care nu conlin toate câmpurile obligatorii (nume, prenume, cod de client,
numár telefon mobil, adresa de email, adresa din actul de identitate, acceptate termeni çi condilii);
2. Situaliile în care numáruI de telefon cu care s-a înscris nu poate h identificat çi ca atare

Organizatorii nu vor putea contacta potenlialul câçtigátor;
3. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au înregistrat;
4. Nicio eroare în datele fumizate de cátre câçtigätori; acurate{ea datelor de contact nu atrage

ráspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivä a participanfilor. Ca atare acesta nu
are nici un fel de obligafieîncazul furnizärii de cátre participanli a unor date eronate care au dus la
irnposibilitatea trimiterii în condilii normale a premiului, la imposibilitatea identifìcärii unui
câçtigätor;
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câçtigätor de a intra în posesia

premiului dorit.
6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile înlivrarea/înmânarea premiilor cauzate de
întàrzien în prestarea serviciilor de cätre furnizorii acestuia, de servicii poçtale, servicii curierat etc;

7. Reclamaliile referitoare la premiul câçtigat, ulterioare momentului semnárii procesului verbal de
predare-primire nu vor fi luate în considerare de cátre Organizato4
8. Pierderea de cätre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului
sau alte defecliuni ale altor mecanisme decât ale site-ului, implicate în procesul de reamintire a

parolei çi user-ului.
9. Eron cauzate de folosirea incorectá a computerului personal de cátre Participant (întreruperea
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinfä a tehnologiei de

cätre Participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).
10. Eron cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6,Mozilla versiunea minimá 3, Opera
9, Chrome), Sistem de operare minim'Windows 2000.
1 1. Situafiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt in incapacitate de a participa parlial
sau integral la competilie, dacä aceastä incapacitate se datoreazâ lur;ror circumstanfe aflate în afara
controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.
Aceste circumstanfe se pot datora: informafiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi,
transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acliunilor utilizatorilor paginii web, a
funclionärii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaliilor acestora sau altor echipamente tehnice
ale acestora folosite în derularea competiçiei. Aceste circumstanle se pot datora, de asemenea,

dificultälilor tehnice care pot afecta func{ionarea conexiunilor Internet çi/sau a echipamentelor de
calcul çi/sau a aplicaliilor furnizorului de Intemet çi/sau funcfionarea defectuoasá a e-mail-ului, fie în

,-ucA'
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ca tl Organizatorului, fie în cazul participantului, catzatá de probleme tehnice çi/sau de trafic intens
pe Intemet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanle se rnai pot datora: unor deteriorári sau defecte cu efect potenlial asupra
echipamentelor de calcul, aplicaliilor çi/sau datelor stocate ale participanlilor sau ale unor terli, în
unna pafticipárii la competilie. Aceste circumstan{e pot, de asemenea, sá se datoreze unor schirnbári
de legisla{ie care sá influen{eze derularea çi irnplernentarea competiliei (precum deciziile adoptate
autoritálile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), câçti
obtinute în urma cornpetifiei, valoarea acestora, funclia acestora, condiliile de acordare a ace

()çi/sau distribuirea acestora.
Participanlii acceptä cu titlu dehnitiv toate deciziile adoptate de Organizator în pri

câçtigátorilor, precuÍr çi a calendarului ulterior al cornpetijiei sau a altor schimbári legate
implementarea competifiei. Organizatorul are dreptul de a descalif,rca orice participant care nu
respectá regulile competiliei sau în privinla cáruia existá dovezi de comportament incorect sau de

sabotaj de orice tip la adresa cornpetifiei. Participanlii se obligá, de asemenea, sá puná la dispozilia
organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa dorniciliu, adresa de e-

mail çi numárul de telefon mobil). Refuzul de a furniza datele personale solicitate, preväzute în
prezentul regulament, are drept consecin!á imposibilitatea participärii la Campanie sau, dupá caz,
invalidarea din calitatea de câçtigätor a Participanlilor respectivi.

Art. 9 - Taxe si impozite

Organizatorul se obligá sä relinä çi sá vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în prerniile
acordate câçtigátorilor cu cetálenie românä în confonnitate cu prevederile ar1. 110 alin 3 din Codul
Fiscal adoptat prin Legea 22712015, cu modificárile çi completárile ulterioare, dacá este cazul.
Organizatorul nu va avea nici o ráspundere faJä de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de
cätre participant în legáturä cu aceastá campanie.
Pentru categoriile de premii supuse impozitarii, castigatorii validati vor transmite pe adresa de e-mail
enqie@mhmr.ro copia cartii de identitate (in termen de valabilitate) in maxim 3 zile lucratoare de la
data contactarii. In cazul in care castigatorul nu trimite copia cartii de identitate in termenul precizat,
acesta va pierde dreptul asupra premiului care se va reatribui urmatoarei persoane calificate (rezerva).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin înscrierea çi participarea la Campanie, Participanfii declará cá sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament çi sunt de acord ca datele lor personale sá intre înbaza de date a

ENGIE Romania SA, sá fie prelucrate çi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în
scopuri precum: înmânarea premiilor câqtigätorilor, înregistrarea çi validarea câçtigátorilor
Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitäli de marketing direct
precum informarea persoanelor incluse înbaza de date a ENGIE Romania SA prin diverse mijloace
de comunicare (poçta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la
alte acliuni desñçurate în viitor de cátre Organizator, trimiterea cátre participant de diverse materiale
publicitare, informative çi/sau obiecte promolionale çi/sau mostre. ENGIE Romania SA este

înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 12866 la Autoritatea Nalionalá de

Supraveghere a Prelucrárii Datelor cu Caracter Personal çi a operatorului sáu de Marketing Direct, în
conformitate cu Legea nr. 67712001 privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal çi libera circulalie a acestor date ("Legea 67712001"). Organizatorul se obligá ca

datele personale sä nu fie difuzate cátre ter,ti cu excepfia împuternicililor säi.
Prin înscrierea la aceastä Campanie, participanfii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament Oficial çi sunt de acord ca, în cazulîn care vor câçtiga, numele çi localitatea de reçedinfä
sã fie fäcute publice çi folosite în scopuri publicitare, ftrá, alte obligafii sau pläfi. La cererea scrisä,
semnatá çi datatä a persoanei respective, adresatä Organizatorului Campaniei, Bucureçti, sector 4,
Bulevardul Máráçeçti, nr. 4-6, Corp A, în mod gratuit, ENGIE Romania SA va confirma utllizarea
datelor care o privesc sau va înceta orice prelucÍare a acestora. De asemenea, ENGIE Romania SA

+
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va rectifica, actualiza, bloca, çterge sau transforma în date anonirne pe toate acelea a cäror folosire nu
este confon.ná dispoziliilor Legii nr. 67712001.
10.2 Organizatorul se obligá sá respecte prevederile Legii nr. 677 12001, privind proteclia datelor
personale ale Participan{ilor stocate pe durata Campaniei çi ulterior acesteia. Ca afare,
Organizatorul se angajeazâ sá pástreze confidenlialitatea datelor personale ale Participanfilor la
Campanie çi sä le utilizeze conform legislaliei în vigoare.
10.3 Participan{ilor la Campanie le sunt garuntate drepturile preväzute de Legea 6771200I privind

eclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal çi libera circulaJie a acestor

çi în special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit cáruia orice perso aná vizatâ are dreptul de a obçine de la
Organizator, la cerere çi în rnod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de cátre Organizator.
- dreptul de opozifie potrivit cáruia persoana vizalá are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate çi legitime legate de situalia sa particulará, ca datele care o vizeazâ sä facá obiectul
unei prelucrári, cu exceplia cazurilor în care existä dispozilii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit cäruia orice persoanâvizatá are dreptul de a obline de

la Organizator, la cerere çi în mod gratuit: a) dupa caz, rectiftcatea, actualizarea, blocarea sau

çtergerea datelor a cäror prelucrare nu este conformä legii, în special a datelor incomplete sau

inexacte; b) dupa caz, transforTnarea în date anonime a datelor a cáror prelucrare nu este conformá
legii; c) realizarea notificärii cätre terfe persoane cârora le-au fost dezväluite datele, a oricárei
operaliuni efectuate conform lit. a) sau b), dacá o asemenea notifìcare nu se dovedeçte imposibilä sau

nu presupune un efort disproporlionat fa!ä de interesul legitim care ar putea ftlezat.
10.4 La cererea expresá a oricáruia dintre Participan{i, Organuatorul va asigura acestuia

exercitarea oricäruia dintre drepturile prevázute la Art. 10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor

drepturi, participanJii înscriçi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureçti, sector
4, Bulevardul Märáçeçti, nr. 4-6, corp A, o cerere întocmitá în forma scrisá, datatá çi semnatá.

10.5 Organizatorul se obligä de asemenea sá respecte toate prevederile Legii nr. 67712001, privind
proteclia datelor personale stocate atât pe durata desfägurárii Campaniei, cât çi ulterior încheierii
acesteia pe o duratá nelimitatá de timp.
10.6 Organizatorul se obligá ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din
baza de date astfel creatâ, sá aducä acestora la cunoçtin!á drepturile conform Legir 67712001.

^Art. 11 - Incetarea / Intreru Camnaniei- tr'orta maiorã

11.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevâzvIe în cazul producerii unui
eveniment ce constituie fo{ä majorä sau caz fortuit, inclusiv în cazvl imposibilitäfii
Organtzatorului, din motive independente de voinla sa, de a asigura desñçurarea în bune condilii a

Campaniei.
ll.2 Fo\a majorã înseamná orice eveniment care nu poate fi preväzut, controlat sau remediat de cátre

Organuator, inclusiv imposibilitatea Organuztorului din motive independente de voinfa sa çi a

cárui aparilie îl pune pe acesta din urmá în imposibilitatea de a-çi îndeplini obligafiile asumate prin
Regulament.
1 1.3 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatä

oricând în baza liberei decizlli a Organizatorului, cu condilia ca acesta sá comunice în prealabil o
astfel de situafie.

Art. 12 - Litieii

l2.I Eventualele litigii apärute între Organizator çi Participanfii cu privire la orice aspect legat de

desfãçurarea Campaniei se vor soluliona pe cale amiabilá, iar în cazul în care aceasta nu va fi
posibilá, litigiile vor fi solufionate în instanJele judecätoreçti române competente din municipiul
Bucureçti.
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12.2 Eventualele reclarnalii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatolului
în termen de maxim l0 zile lucrátoare de la data anun!árii publice a câçtigátorilor. Dupá expirarea
acestui tennen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clatze

73.7. Deciziile Organizatorului privind Carnpania sunt finale çi aplicabile tuturor Participanfilor
Premiile neacordate vor rámâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea
maniera pe care o va considera necesará sau potrivitä intereselor sale.
13.2. Organizatorul este îndreptálit sá ia toate másurile necesare în caz de tentativá de fi'audá a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care at putea afecta imaginea sau costurile pe care le implicá
or ganizar ea çi desfãçurarea C amp aniei.
13.3 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terle pár,ti pot uliliza informalii pe care
participanlii la Campanie le posteazâ sau le fac disponibile în spaliile dedicate Campaniei.
Participanlii sunt de acord çi se obligá sá nu foloseascá serviciile site-ului pentru a instiga la
încálcarea legislaliei româneçti. În acelaçi timp, parlicipanlii sunt de acord çi se obligá sá nu ofere
informalii cu scopul de a sprijini activitá1i ilegale.

Redactat, procesat si autentificat de Societate Profesionølã Notøriølã VERITA^S, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párlilor.

S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A
Prin reprezentant

MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU

S.S.

À

.k

z
öv

I



Notar public NICA OANA RALUCA
Societate Profesionalã Notarialã'VERITAS'
Licenfa de funcfionare nr. 73411703/04.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 74, sector 2

Mobif : 0728.277.662, Fax: 0378.10.26.67
Email: nica.oana@,vmail.com, nica.oana.bnp@gmail.com

c.

¡;

;A

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2576
Anul2017,luna Octombrie, ziua 19

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram Iancu, nr. J A, sector 2, s-aprezentat'.

MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU, cetáfean român, cu domiciliul în Mun. Bucureçti,
Bld. Râmnicu Särat nr. 14,b1.20J, sc.2, et. 4, ap.51, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 14474I
eliberatá de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 13.04.2011 çi valabilä pâná la data de 14.04.2021, avànd
CNP 1810414430141 în calitate de mandatar al S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.4., persoaná
juridicä de drept privat român, cu sediul în Municipiul Bucureçti, Strada Siriului nr. 42-46, etaj 3,
sectiunea 1, sector 1 cu numár de ordine în registrul comerfului J4018295113.09.2000 având CUI
13351917,inbaza procurii autentihcate sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica
Oana Raluca.

care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles con{inutul, cã cele cuprinse în act reprezintä
voinfa sa, a consim{it la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,

În temeiul art. l2lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitájii notariale nr.3611995,
republicatä, cu modificärile ulterioare,

SE DECLANÃ ¡,UTrcNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul achitat conform facturii nr. 02SPN1009L12017

NOTAR PUBLIC
NICA OANA RALUCA

S.S.

Prezentul duplícat s-aîntocm¡tîn 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notør
public, astãzì, døta autentíficãríí actului, øre aceeøÇí forlã probantã cø orígínølul çí constítuíe
títlu executoriu în condíliile legíi

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
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