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ULAMENTUL

un sistem ENGIE Smart Home pentru o casã inteligentã!>
organtzatá de ENGIE Romania SA

(perioada: 13 octombrie2017 - 15 octombrie20lT\

Art. 1 - Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promolionale cu premii "Câçtigã un sistem ENGIE Smart Home pentru
o casä inteligentã" (denumitá în continuare Campania) este ENGIE Romania SA (,,Organizatorul"),
societate comercialá înregistratä în conformitate cu legea românä, cu sediul în România, Bucureçti, sector
4, Bulevardul Máräçeçti, nr. 4-6, Corp A, înregistratá la Oficiul Registrului Comer,tului de pe lângá
Tribunalul Bucureçti sub nr. J401544712000, având cod unic de înregistrare 1309322, telefon
02I.301.20.00, fax 02I.301.2I.50, înregistrat ca operator de date personale sub nr. 12866.
1.2. În ceea ce priveçte operaliunile privind colectári çi/sau prelucrári de date cu caracter personal,
acestea vor fi realizate de cätre Organizator prin intermediul agenliei organizatoare a tombolei.
1.3. Concursul se va desfãçura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este
obligatoriu pentru toli participanlii, cu respectarea prevederilor din Ordonantanr.9912000 (art.41-43).
I.4. Prin participarea la acest concurs se prezumä cunoaçterea regulamentului çi acordul Participantului.
Participanfii se obligä sá respecte çi sä se confofmeze tuturor termenilor, condiliilor çi prevederilor
prezentului Regulament.

Ãrt,2 - Durata si locul de desfãsurare al Campaniei

2.1. Campania este organizatáçi desfãçuratá în cadrul Târgului Imobiliarium, care se desfãçoará între 13

çi 15 octombne 2017 în parcarea Báneasa Shopping City.
2.2. Campania va începe în data de 13 octombrie 2017, ora 16:00:00, çi se va încheia în data de 15
octombrie 2017, ora 17:00:00.

Art.3 - Resulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricárui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga
duratä a concursului, în oricare dintre urmátoarele modalitäfi:
o în format electronic, prin accesarea website-ului engie.rol Noutáfi;
o în format fizic, disponibil la stand-ul ENGIE Romania din cadrul Târgului Imobiliarium, parcaÍea
Báneasa Shopping City.
3.2. Potrivit liberei decizli a Organizatorului, Campania poate fi mediatizatá în scopul informärii
publicului, inclusiv þrin intermediul unor materiale publicitare çi/sau cu rol informativ. Informafiile pe
care astfel de materiale le pot confine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament. În caz de discrepanle 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 Oficial;
3.3. Organnatorul îçi rczervá dreptul de a modifica çi/sau completa Regulamentul, precum çi dreptul
de a suspenda çi/sau înceta çi/sau întrerupe desfãçurarea Campaniei, sub condilia înçtiin!árii prealabile a
pafücipan[ilor. 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/ Noutáfi.
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Art.4 - Dreptul de participare



4.1. Se pot înscrie în vederea participárii la Campanie doar persoanele ftzice (,,Participanfii") având-
minim 18 ani îrnplinifi la data înscrierii, care parlicipá la Târgul hnobiliarium în perioada 73 - 15

octombrie 2017.
4.2. Nu pot parlicipa la tombola prevãzutã în Campanie urmatoarele categorii de persoane:
. angajajii cornpaniei ENGIE Romania SA, ai companiilor din acelaçi grup cu aceasta
distribuitorilor acesteia;

angaja\ä oricáror companii implicate în realizarea oricáror activitáli legate de

(
o

,
o

desfäçurarea Campaniei, cum ar fi (dar fárá, a se limita la): Mediapost Hit Mail - agenlia or
tombolei.
De asemenea, rudele angajatilor menlionali mai sus (respectiv copii/pärinli, frafi/surori, so!/solie) nu au
dreptul de a parlicipa la tombola prevãzutã în Campanie.

Art. 5 - Premiile Campaniei

5.1.În cadrul Campaniei va h acordat, conform mecanismului descris la Art. 7 demaijos, urmátorul
premiu:

Natura premiului Cantitate totalä
Valoare unitarã Total

RON cu tva RON cu tva

ENGIE Smart Home, Safety Pack by

Allview
1 1 590 1 590

Valoarea totalá comercialä a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 1590 RON cu TVA.
Premiul con{ine: camerâ inteligentä cu unitate centralá, senzor multifunclional wireless cu detectare

miçcare, senzor wireless cu detector de fum, senzor wireless pentru inundafie, serviciul de montare
echipamente, instalare çi configurare aplicafie mobilá*.

* -aplicafia mobilá este valabilä doar pentru sistemele de operare Android.
Serviciul de montare çi instalare este inclus doar pentru Bucureçti çi judelul llfov.

5.2. Dacä Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul Campaniei nu poate fi înlocuit cu
contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu. De asemenea, premiul nu este
transmisibil cätre alte persoane. Garantia produselor achizi[ionate este garantia standard acordata de
producätor.

Art. 6 - Modalitãtile de înscriere în Campanie

6.L. Participanlii se pot înscrie în Campanie în perioada desfäçurarii Târgului Imobiliarium, respectiv: în
data de 13 octombrie 2077, în intervalul 16:00 - 2000,în data de 14 octombrie 2077, în intervalul orar
10.00 -20.00 çi în data de 15 octombie2017, în intervalul orar 10.00 - 17.00.
6.2. Pentru apafücipa la Campanie, participanlii se pot înscrie prin intermediul hostess-elor de la standul
ENGIE Romania din cadrul Târgului Imobiliarium, în sistemul electronic disponibil pe tabletele din
dotare. Înscrierea se face prin comunicareanumelui çi a prenumelui, a unei adrese de e-mail valide, a unui
numär de telefon mobil, a vârstei çi prin comunicarea faptului cä este sau nu client ENGIE Romania.
6.3. Pentru a valida înscrierea în Campanie, clienJii trebuie sá ia cunoçtin!ä de çi sä accepte prevederile
prezentului regulament prin bifarea opliunii ,,Sunt de acord cu termenii çi condi1iile." în momentul
înscrierii pe tableta hostess-ei.
6.4. Un participant se poate înscrie o singurá datá în perioada anunlatá a campaniei,înbaza numelui, a

nurnilului de telefon çi a adresei de email.

Art.7 - Mecanismul desfãsurãrii Campaniei:
Campania se desfãçoará conform <lescrierii de mai jos:

7.1. Înscrierea în Campanie:
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(1) Pentru înscrierea valabilá în vederea participárii la Campanie este necesarä îndeplinirea curnulativá a

urmátoarelor condilii :

cipantul trebuie sá aibá drept de participare potrivit prevederilor art. 4 din prezentul regulament,
va fi înscris în Campanie, în momentul în care îçi comunicä datele hostess-ei, în cadrul

biliarium;
se va face exclusiv în perioada Campaniei menlionatä în ar1. 2 al prezentului regulament.

mai pu{in cei care nu pot participa la tombolá conform Art. 4.2, vor fi centralizafi într-
electronic, urmând sá participe la tombola cu tragerea la sorfi electronicä pentru acordarea a

unui sistem ENGIE Smart Home, Safety Pack by Allview în valoare de 1590 lei cu TVA inclus. Aceasta
se va desfrçura la sediul agenJiei organizatoare a tombolei, în prezenla 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 dupá cum urmeazá:
Sistemul ENGIE Smart Home, Safety Pack by Allview în valoare de 1590 lei cu TVA va fi acordat
prin tragere la sorli electronicä în data de 18 octombrie 2017. În cadrul tragerii la sorli se vor extrage 1

câçtigátor çi 3 rezerve. Latragereala so(i electronicä vor participa toli Participanlii înscrigi în perioada
Campaniei, care îndeplinesc termenii çi condiliile stipulate în prezentul Regulament.

7.4.Yalidarea câçtigãtorilor tombolei. Publicarea câçtigãtorilor tombolei.
Ulterior desemnärii câçtigätorului tombolei din cadrul Campaniei, potrivit mecanismelor de selecfie
descrise mai sus, Organuatorul va proceda la validarea acestuia, ocazie cu care se va verifica
îndeplinirea condiliilor privind înscrierea Participanfilor în Campanie, precum çi modul de desñçurare
a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sá poatä fi 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 mai sus;
(2) Respectarea tuturor condiliilor de înscriere indicate la mecanismul de înscriere a campaniei;
(3) Participanlii care au fost desemnafi câçtigätori vor fi contactali prin apel telefonic de cätre agenlia
organizatoare a tombolei la numäruI de telefon mobil sau fix cu care participanlii s-au înscris în
Campanie. Pentru a fi validali drept câçtigátori çi pentru aintra în posesia premiului Participanlii trebuie:

o sä poatá fi contactafi la numárul de telefon cu care s-au înscris în Campanie, în termen de
3 zlle lucrätoare de la data desemnärii lor ca çi câçtigátori; numäruI de telefon utllizat
serveçte pentru identificarea câçtigätorului çi contactarea acestuia;

. reprezentanlii agenliei orgarizatoare a tombolei vor stabili contactul cu caçtigätorul, apelând
numäruI de telefon de minimum 3 ori, în 3 zlle diferite, într-un interval de 3 zlle lucrátoare
de la data extragerii, la ore diferite din intervalul orar 09:00 - 17:00, cu excepfia särbátorilor
legale;

o în momentul contactárii, Participanlii trebuie sä declare numele, prenumele, vârsta;

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupá criteriile menfionate în art 7 .4. in cazul în care
câçtigátorul nu este validat, îçi pierde dreptul asupra premiului pentru care a fost extras, premiul
alocându-se automat primei rezeÍve. Dacá nici aceasta nu poate fi validatä, premiul se acordä urmätoarei
rezervq ç.a.m.d. Dacä nici un participant din rândul rezervelor nu va putea fi contactat în termenul
specificat în Regulament, premiul nu se mai acordá çi va rämâne în proprietatea Organizatorului.
Anunlarea câçtigätorului çi a câçtigului acordat se va realiza prin publicarea pe website-ul engie.rol
Noutãli începand cu data de 23 octombrie 2017, dupá validarea câçtigätorului, sub rezerva neintervenirii
uneia dintre situafiile menlionate la Art.7.4. de mai sus.
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7.5. Intrarea în posesia premiilor



Prerniul poate f,r ridicat de la unul din sediile Organizatorului (oraçe: Bucuregti, Ploieçti, Galafi, Craiova,
Târgoviçte, Piteçti, Braçov, Buzäu, Constanla - progralxul sediilor de Rela{ii Clienli poate fi consultat pe
website-ul engie.ro) ulterior încheierii procesului de validare a câçtigátorului, dar nu mai tàrziu de 10 zile
lucrátoare de la data la care identitatea câgtigátorului
Premiul se va înmâna castigátorului, doar înbaza ac|
Câçtigätorului i se poate solicita ca,la ridicarea pre
de acord ca nunele çi imaginea sa sá poatá h folosi
campanii promofionale.

Orice eroare çi/sau omisiune cu privire la datel
ráspunderea acestuia, acurateJea datelor de contact firrrrizate de participanli fìind în responsabilitatea
exclusivä a acestora. Organtzatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat
câçtigátor nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numärului de telefon incorecte /
incomplete.

Art 8 - Limitarea rãspunderii

8.1. Organizalorul este îndreptälit sá ia toate másurile necesare în caz de tentative de fraudä a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. Organtzatorul Campaniei ,,Câçtigã un sistem ENGIE Smart Home pentru o casã inteligentã!" nu
va avea nicio ráspundere çi nu va putea fi implicat în niciun litigiu în ceea ce priveçte eventualele
cheltuieli suplimentare suportate de cätre Participant în legáturá cu aceastá campanie, exceplie ñcând
celeprevázute de OG nr. 9912000.
8.3. În eventualitatea unei dispute asupra validitalii unei intrári în cadrul acestei campanii, d,ecizia
Or ganizatodui este definitivã.
8.4. Organizatorii nu îçi asumá responsabilitatea pentru:

1. Înscrierile online care nu conlin toate câmpurile obligatorii (nume, prenume, numär telefon mobil,
adresa de email, adresa din actul de identitate, acceptare termeni çi condifii);
2. Situaliile în care numáruI de telefon cu care s-a înscris nu poate fi 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 cätre câçtigátor; acuratelea datelor de contact nu atrage
räspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivä a participanfilor. Ca atare, acesta nu are
nici un fel de obligalie în cazul furnizáä de cätre participanli a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea trimiterii în condilii nonlale a premiului, la imposibilitatea identificárji unui câçtigátor;
5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câçtigätor de a intra în posesia
premiului dorit.
6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întãrzienle în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de
întãrzien în prestarea serviciilor de cátre furnizorii acestuia, de servicii poçtale, servicii curierat etc;
7. Reclamafiile referitoare la premiul câçtigat, ulterioare momentului semnárii procesului verbal de
predare-primire nu vor fi luate în considerare de cätre Organizator;
8. Pierderea de cátre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau
alte defecfiuni 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 cätre 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 voin!á a tehnologiei de cátre
participant în scopul de a manipularezultatele concursului).
10. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minimã 6, Mozilla versiunea minimä 3,
Opera 9, Crome), Sistem de operare minim Windows 2000.
1 1. Situafiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parfial sau
integral la competitie, dacá, aceastä incapacitate se datoreazáunor circumstanfe aflate în afara controlului
pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.
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Aceste circumstanle se pot datora: informa{iilor eronate, incornplete, transmise cu întreruperi, transrnise
cu întãrziere sau deformate în orice alt mod, în urma acliunilor utilizatorilor paginii web, a funclionárii
echiparnentelor de calcul ale acestora, aplicaliilor acestora sau altor echipatnente tehnice ale acestora
fo în derularea competiliei. Aceste circumstanfe se pot datora, de asemenea, dificultätilor tehnice

functionarea conexiunilor Internet çi/sau a echipamentelor de calcul qi/sau a aplicafiilor
de Internet çi/sau funclionarea defectuoasá a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în

, cauzalâ de probleme tehnice çi/sau de trafic intens pe Intemet, în general, sau pe
în special, sau de ambele tipuri de probleme.

A se mai pot datora: unor deteriorári sau defecte cu efect potenlial asupra
de calcul, aplicafiilor gi/sau datelor stocate ale participanlilor sau ale unor ter,ti, în urma

parti la competifie. Aceste circumstanle pot, de asemenea, sä se datoreze unor schimbäri de
legislalie care sä influenleze derularea çi implementarea competifiei (precum deciziile adoptate de
autoritá{ile civile, regimul de ruzboi, catastrofele naturale çi alte evenimente similare), câçtigurile
obltinute în urma competijiei, valoarea acestora, funclia acestora, condiliile de acordare a acestora çi/sau
distribuirea acestora.

Participanlii acceptá cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinla câçtigátorilor,
precum çi a calendarului ulterior al competiliei sau a altor schimbári legate de implementarea competifiei.
Organizatod are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectá regulile competifiei sau în

privinla cáruia existá dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competifiei.
Participanlii se obligá, de asemenea, sá puná la dispozilia organizatorului toate datele de contact
relevante, (numele, prenumele, adresá domiciliu, adresá de e-mail çi numáruI de telefon mobil). Refuzul
de a furniza datele personale solicitate, prevázute în prezentul regulament, are drept consecin!ä
imposibilitatea participärii la Campanie sau, dupä caz, invalidarea din calitatea de câçtigátor a

P articipanlilor respectivi.

Art. 9 - Taxe si impozite

Organizatorul se obligá sá refiná çi sä vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile
acordate câçtigátorilor cu cetálenie românä în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal
adoptat prin Legea 22712015, cu modificärile çi completárile ulterioare, dacá este cazul. Organizatorul nu
va avea nici o ráspundere fa!á de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de cätre participant în
legáturä cu aceastä campanie.
Pentru categoriile de premii supuse impozitärii, câçtigátorii validali vor transmite pe adresa de e-mail
ensielÐmhmr.ro, copia cár{ii de identitate (în termen de valabilitate) în maxim 3 zile lucrátoare de la data
contactärii. În cazul în care câçtigätorul nu trimite copia cärjii de identitate în termenulprecizat, acesta va
pierde dreptul asupra premiului care se va reatribui urmätoarei persoane calificate (tezewâ).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin înscrierea çi participarea la Campanie, Participanfii declará cä sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament çi sunt de acord ca datele lor personale sä intre în baza de date a ENGIE
Romania SA, sä fie prelucrate çi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum:
înmânarea premiilor câçtigätorilor, înregistrarea çi validarea câçtigätorilor Campaniei, realizarea de
rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitáli 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
C)rganizaLor, trimiterea oá[re partioipmt de tliverse rrìateriale publicitare, iufomrative çi/sau obiecte
promofionale çi/sau mostre. ENGIE Romania SA este înregistrat ca operator de date cu caracter
pulsurral :lu'. 12866la Autulitatua Nafiuualá du Supravegltere a Prelucrätii Datclor cu Calactcr Pcrsonal 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{i cu excepfia
împuternicililor säi.

5



Prin înscrierea la aceastä Campanie, parlicipanlii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament
Oficial çi sunt de acord ca, în cazti în care vor câçtiga, numele çi localitatea de reçedin!á sá fie fãcute
publice çi folosite în scopuri publicitare,Taráalte obligalii sau plä1i. La cererea scrisá, semnatá çi
persoanei respective, adresatá Organizalorului Campaniei, Bucureçti, sector 4, Bulevardul Máráç
4-6, Corp A, o datá pe an, în mod gratuit, ENGIE Romania SA va confirmautilizarea datelor
privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asernenea, ENGIE Romania SA va
actualiza, bloca, çterge sau transfonna în date anonime pe toate acelea a câror folosire nu este co
dispoziliilor Legii nr. 617 12001.
10.2 Organizatorul se obligá sä respecte prevederile Legii nr. 677 12001, privind proteclia
personale ale Participanfilor stocate pe durata Campaniei çi ulterior acesteia. Ca atare, Organiz
se angajeazá sá pástreze confidenlialitatea datelor personale ale Participan{ilor la Campanie çi sá le
utilizeze conform legislaliei în vigoare.
10.3 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevázute de Legea 67712001 privind
proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal çi libera circulalie a acestor
date çi în special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit cáruia orice persoaná, vizatá, are dreptul de a obline de la Organizator,
la cerere çi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau
nu sunt prelucrate de cátre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit cáruia persoana vizatá, are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate çi legitime legate de situalia sa particulará, ca datele care o vizeazá sá facá obiectul unei
prelucrári, cu exceplia cazunlor în care existä dispozilii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit cäruia orice persoanávizatâ are dreptul de a obline de la
Organtzator,la cerere çi în mod gratuit: a) dupa caz, rectiftcarea, actualizarea, blocarea sau çtergerea
datelor a cáror prelucrare nu este conformä legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa
caz, transforlr'area în date anonime a datelor a cáror prelucrare nu este conformá legii; c) realizarea
notificárii cátre terle persoane cárora le-au fost dezváluite datele, a oricárei operaliuni efectuate conform
lit. a) sau b), dacä o asemenea notificare nu se dovedeçte imposibilä sau nu presupune un efort
disproporjionat fa!ä de interesul legitim cafe ar putea ftlezat.
10.4 La cererea expresä a oricäruia dintre Participanti, Organuatorul va asigura acestuia exercitarea
oricáruia dintre drepturile prevázute la Art. 1 1.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi,
participanlii înscriçi la Campanie vor trimite Organnatorului pe adresa Bucureçti, sector 4, Bulevardul
Máräçeçti, nr.4-6, corp A, o cerere întocmitä în forma scrisá, dalatá çi semnatá.
10.5 Organizatorul se obligä de asemenea sá respecte toate prevederile Legii nr. 6771200I, privind
proteclia datelor personale stocate atât pe durata desñçurärii Campaniei, cât çi ulterior încheierii
acesteia pe o duratä nelimitatä 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 creatá, sä aducá acestora la cunoçtinfá drepturile conform Legli 677 12001.

Art. 11 - Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forta maiorã

11.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevázute în cazul producerii unui
eveniment ce constituie for!á majorá sarr caz forhrit, inclusiv în cazul imposibilitälii Organizatorului, din
motive independente de voinfa sa, de a asigura desfäçurarea în bune condifii a Campaniei.
lI.2Fo\a majorä înseamnä orice eveniment care nu poate ftprevázut, controlat sau remediat de cätre
Organuator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinfa sa çi a cärui
aparilie îl pune pe acesta din urmä în imposibilitatea de a-çi îndeplini obligafiile asumate prin
Regulament.
11.3 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatä oricând
în baza liberei dt"<:izäi a Organizatorului, ou <;ondilia <;a a<;esta sá <;omuni<;e în prealabil o astfel de
situalie.

a

Rl

6

Ãrt.12 - Litieii



l2.l Eventualele litigii apárute între Organuator çi Participanfii cu privire la orice aspect legat de
desñçurarea Campaniei se vor soluliona pe cale amiabilä, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilá,
litigiile vor fi solulionate în instanlele judecätoreçti rornâne competente din rnunicipiul Bucureçti.
12.2 Eventualele reclamaJii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatodui în
termen de maxim 10 zile lucrátoare de la data anunfárii publice a câçtigätorilor. Dupá expirarea acestui
termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

Art. 13- Alte Clauze
,,

13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale çi aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor rämâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în
maniera pe care o va considera necesará sau potrivitä intereselor sale.
13.2. Organizatorul este îndreptálit sá ia toate másurile necesare în caz de tentativä de fraudá a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care af putea afecta imaginea sau costurile pe care le implicä
or ganizarca çi desfãçurarea Campaniei.
13.3 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca ter,te pärJi pot utlliza informafii pe care
participanlii la Campanie le posteazá sau le fac disponibile în spaliile dedicate Campaniei.
Participanlii sunt de acord çi se obligã sä nu foloseascá serviciile site-ului pentru a instiga la încálcarea
legislaliei româneçti. În acelaçi timp, participanlii sunt de acord çi se obligá sá nu ofere informalii cu
scopul de a sprijini activitäli ilegale.

Procesat si autentificat de Socíetøte Profesíonølã Notørialã VERITAS, 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 pärfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

BADEA PETRUT - ALEXANDRU

S.S.
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ÈÉ()TaRø,oÌl

Notør public NICA OANA RALUCA
So cietøte Profesionølã Notarialã " VERITAS "
Licenfa de funcfionare nr. 73411703104.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr. 74, sector 2
Mobil: 07 28.27 7 .662, F ax: 037 8.10.26.67
Email: nica.oana@vmail.com. nica.oana. bnp@qmail.com

îNcunrpRn DE AUTENTIFICARE NR. 2490
Anul 2017, luna Octombrie, zirua 12

În faJa mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentat'.

BADEA PETRUT - ALEXANDRU, cetá{ean român,, domiciliat in Mun. Bucureçti, Bld,
Constructorilor nr. 29, bl. 29, sc. B, et. 3, ap. 33, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 753156
eliberatá la data de 23.07.2015 de S.P.C.E.P. Sector 6 çi valabilá pàná la data de 24.01.2025, avànd
CNP 1840124410017 în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in
Bucureçti, Strada Siriului, nr.42 - 46, elaj 3 sectiunea A, sector 1, cu nr. de ordine la registrul
cometului J401829512000, având CUI RO1335I9I7, inbaza procurii autentificate sub nr.2684 din
data de 03.I2.20I5 de notar public Nica Oana Raluca,

care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voin{a
sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitä1ii notariale nr. 36/1995, republicatá,
cu modificärile ulterio are,

ST] DT]CLANÃ NUTUNTIC PRT]ZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN1002812011.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA RALUCA

S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmìt în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notør
publíc, østã4í, datø øutentificãrii actului, øre aceeaÇì forlã probøntã cø origínalul çí constituíe títlu
executorìu în condílííle legíí.

NOTAR
NICA OANA-
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