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Regulamentul Oficial al campaniei
,,Incarcã-te cu energie pentru un JÞstivøl magic"

-

UCA

Sec{iunea
1 .1

.

l.

Organizatorul, concursul, campania çi regulamentul oficial

Organizatorul campaniei promotionale cu prernii ,,Încarcã-te cu energie pentru un festival
magic" (numita în continuare ,,Campanie") este ENGIE Romania SA (,,Organizatorul"),
societate comercialá înregistratá în confonnitate cu legea româná, cu sediul în România,

Bucureçti, sector 4, Bulevardul Máráçeçli, nr. 4-6, Corp A, înregistratä la Registrul Come(ului
sub nr. J401544712000, cod unic de înregistrare 1309322, telefon 021.301.20.00, fax
021.301 .21.50, fiind înregistrat ca operator de date personale cu ff. 12866.
1.2. În ceea ce priveçte operaliunile privind colectári çi/sau prelucrári de date cu caracter personal,
acestea vor f,r realizate de cátre Organizator prin intermediul agenJiei organizatoare a tombolei.
1.3. Campania se va desñçura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care
este obligatoriu pentru toli participanlii, cu respectarea prevederilor din Ordonanta nr.9912000
(art.41-43).
I.4. Campania promoveazä oferta #BeEnergy de furnizare energie electricá pentru persoane ftzice
(numiti în continuare Participanfi).
1.5. Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoaçterea regulamentului çi acordul
Participantului. Participanlii se obligä sä respecte çi sá se conformeze tuturor termenilor,
condiliilor çi prevederilor prezentului Regulament.
I.6. Regulamentul campaniei este disponibil oricärui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga perioadä
a desfäçurärii Campaniei în format electronic, în oricare dintre urmãtoarele modalitã{i:
a) prin acces are website-ului https ://www. engie.roluntold/;
b) prin e-mail, în urma unei solicitäri la numärul de Call Center 02I.9366, numãr cu tarif normal.
1.7 . Organizatorul îçi rezervá dreptul de a modifica çi/sau schimba prezentul Regulament, precum çi
dreptul de a suspenda çi/sau înceta çi/sau întrerupe desfãçurarea Campaniei, cu condiçia înçtiinfärii
prealabile a participanfilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completäri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate cätre public prin
publicare electronicá pe website-ul link paginä, cu cel pu,fin 24 de ore înainte ca acestea sá devinä
aplicabile.
1.8. Potrivit liberei decizli a Organizatorului Campaniei, campania poate fi mediatizatä în scopul
informärii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Secfiunea 2. Durata Campaniei
2.1.
2.2.

Campania este organizatá, çi desfäçuratä pe întreg teritoriul României.
Perioada de desfãçurare a Campaniei pe website https://www.eneie.roluntold/este 12.04.2018,
ora 09:00:00, çi 30.06.2018, ora23z59z59, ora Romaniei.

Secfiunea 3. Dreptul de participare

3.1. Prin înregistrarea în Campanie, participanlii accepta cá sunt de acord întru totul cu dispozifiile
auestui Rcgularncnt.

3.2.La Campania,,Incarcã-te cu energie pentru un festival magic" sepot inscriepersoanele ftzice
reziclente in Romania, c,n varsta peste 18 ani, care aclerá la oferta #BeEnergy, in perioada de

desfàsurare a campaniei. Acestia se califica automat pentru tragerea la sorti a unuia din prem
mentionate 1a scctiunea 5.
+
3.3. In cazul in care ul1 client are mai rnulte locuri de consum afèrente unui contract, fìecare I
consum reprezinta o sansa de castig. In cadrul Campaniei, un Participant poate castiga

\'ü,

tragere la sorti un singur premiu.
e
3.4. La aceasta Carnpanie nu pot participa angajatii ENGIE Romania S.4., Distrigaz Sud R
ENGIE Building Solutions si ENGIE Servicii) angajatü agentiilor irnplicate in campanìe si mem
familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

&rLU

Sectiunea 4. Mecanismul campaniei si procedura de validare

4.1.

Parliciparea la Campanie va consta în activarea ofertei #BeEnergy, ofertä special construitá
pentru persoane ftzice care contracteazâ online, çi transrniterea tuturor docurnentelor solicitate,
complete çi conforme.
4.2. In cazul în care sunt identificate persoane care au influenlat sau care au facilitat câçtigarea de
premii, Organizatorul are dreptul sä refuze acordarea respectivului abonament acces gratuit çi de a cere
urmárirea în instan{á a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Secfiunea 5. Beneficiile acordate
5.1. Beneficiile ofertei ,,#BeEnergy" sunt urmätoarele:
i. pre! fix pe o perioadá de 24 de luni la valoarea energiei active, plus un tarif de
rezewarclzi;
5.2. Beneficiile campaniei ,,Încarcã-te cu energie pentru un festival magic" sunt unnátoarele:
- 10 abonamente duble cv aazate 80 de abonamente individuale si 1000 de abonamente la un pret de
400 de lei.
5.3. Premiile oferite in cele 3 tombole sunt:
a) Inlunamai2018, sevoracorda: 2 abonamenteduble cutcazare+20de abonamenteindividuale
b) In luna iunie 2018, se vor acorda: 4 abonamente duble cû cazaÍe + 30 de abonamente
individuale
c) In luna iulie 2018, se vor acorda: 4 abonamente duble cù cazare + 30 de abonamente
individuale
5.4. Datele la care se vor extrage premiile:
In data de 10 a fiecarei luni va avea loc tragerea la sorti pentru luna anterioara,mai exact:
i. La data de 10 mai2078 se vor extrage clientii care au contractat in perioada:
12 aprilie - 30 aprilie
ii. La data de 10 iunie 2018 se vor extrage clientii care au contractat in perioada
12 aprilie - 31 mai (nu vor intra in tragerea la sorti clientii care au castigat deja
in extragerea din 10 mai)
iii. La data de 10 iulie 2018 se vor extrage clientii care au contractat in perioada
1.2 aprilie - 30 iunie (nu vor intra in tragerea la sorti clientii care au castigat
deja in extragerile din 10 mai si 10 iunie)

5.5. Pentru biletele cu reducere, la momentul trimiterii tuturor documentelor necesare contractarii,
Participantii vor primi un email care va contine un link internet si un cod de reducere. Accesand acel
link si introducand codul de reducere vor beneficia de bilete UNTOLD la pretul comunicat mai sus.
5.6 Pentru fiecare extragere vor exista si un numar de rezerve egal cu numarul de premii din fiecare
extragere

5.7 Valoarea totala a premiilor este de Lei 186,496 (TVA inclus).
5.8. Beneficiile nu sunt transrnisibile çi nu se pot schimba cu valoarea în bani. Acestea nu pot
înlocuite cu alte bunuri sau servicii.

Validarea câçtigãtorilor tombolei. Publicarea câçtigãtorilor tombolei.
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Ulterior desennárii câstigãtorilor din cadrul Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea
câçtigãtorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiliilor privind înscrierca Participan{ilor în
Campanie, precum si modul de desfãçurare a acesteta.
Astfel, pentru ca un Participant sá poatã fi validat drept câçtigátor in cadrul Campanici, este
necesará îndeplinirea tuturor condiliilor rnentionate in sectiune 3.
Participantii care au fost desemnati câçtigátori vor fi contactali prin apel telefonic de cätre agenlia
organizatoare a tornbolei la numárul de telefon rnobil, fix sau adresa de e-rnail indicate la înscrierea în
campanie pentru a li se cornunica detaliile de primire a plerniului. Pentru a h validali drept câçtigátori
çi pentru a intra în posesia prerniului Parlicipanlii trebuie:
o sá poatá fi contacta{i la numárul de telefon sau adresa de e¡nail cu care s-au înscris în
Campanie, în termen de 3 zlle lucrätoare de la data desemnárii lor ca çi câçtigätori; numáruI
de telefon utilizat, adresa de e-mail seryesc pentru identificarea câçtigätorilor çi contactarea

.
.
.

acestora;

reprezentanfii agenliei organizatoare a tombolei vor stabili contactul cu fiecare caçtigátor
apelând numäruI de telefon de maximum 3 ori, în 3 zlle diferite, într-un interval de 3 zlle
lucrätoare de la data extragerii, la ore diferite din intervalul orar 09:00 - 17:00, cu exceplia
sãrbátorilor legale;
în momentul contactárii acestora, Participanfii trebuie sá declare numele, prenumele, vârsta
çi adresa de livrare;
în cazulîn care, Participanfii nu pot fi contactali telefonic, aceçtia vor primi un mesaj prin email în care sunt anunfa[i cá au câçtigat un premiu çi sunt rugali sá contacteze agenlia la
numarul de telefon 021.207 .00.37 sau prin e-mail, pe adresa eneie@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 agentia.

În cazul în care câçtigátorul nu este validat içi pierde dreptul asupra premiului pentru caÍe afost extras,
premiul alocându-se automat primei rezeÍve. Dacá nici aceasta nu poate fi validatä, premiul se acordä
urmätoarei rezewe çamd. Dacá niciun participant din rândul rezervelor nu va putea fi contactat în
termenul specificat în Regulament, premiul nu se mai acordá çi va rãmâne în proprietatea
Organizatodui.
Intrarea în posesia premiilor
Premiile vor fi expediate prin curier sau prin email, la adresele indicate de cätre Castigatori, prin
intermediul agen{iei organizatoare a tombolei. Premiile se vor acorda ulterior încheierii procesului de
validare a câçtigätorilor, dar nu mai tãrziu de 10 zile lucrätoare de la data la care identitatea
câçtigätorului a fost comunicatä pe website-ul engie.ro, sectiunea Persoane fizice. Premiile se vor
inmana castigatorului, doar inbaza actului de identitate.

Orice eroare çi/sau omisiune cu privire la datele personale fumizate Organuatorului nu atrage
ráspunderea acestuia, acuratelea datelor de contact fumizate de participanfi fiind în responsabilitatea
exclusivá a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat
câçtigátor nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numárului de telefon incorecte /
incomplete.
Secfiunea 6. Taxe

6.L

Organizatod Campaniei nu este räspunzátor de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligafii
financiare ce deriva din achizifia de abonamente de tip V/izard General Access, acestea fiind incluse în
prelul menlionat mai sus.
Secfiunea 7. Litigiile çi legea aplicabilã

Eventualele contestalii / scsizãri legatc de derularea Camparriei se vor pr,rtea treir-rsn'ritc tr-rc
urmätoarea adresá dc e-rnail narkcting(g,ro.o , pânã la clata de25.07.2018. Dupãr accastã datã,
Organizatorul nu va mai lua în considerarc nicio contesta{re.
7.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio ráspundere çi nu va putea fi irnpücat în niciul-r litigiu
în ceea ce priveçte eventualele cheltuieli suplirnentare suportate de cátre participant în legätur'á cu
7

.1.

aceastá campanie.

7.3. În eventualitatea existenlei

Lrnor neconcordanle asupÍa validitálii unei înregistrári în cadrul
pierde
parlicipantul
acestei Campanii,
îçi
ordinea de prioritate a participanlilol la Campanie, urmând sä
deviná eligibil pentru Campanie doar clupá îndeplinirea tuturor condiçiilor prevázute de prezentul
Regularnent.

7.4.

a)

b)

Organizatorul nu îçi asumá responsabilitatea pentru:
înscrierile online care nu conlin toate câmpurile obligatorii (nume, prenulne, nutnár telefon
rnobil, adresa de email etc.);
situaJiile în care numärul de telefon cu care s-a înscris nu poate h identificat çi, ca atare,
reprezentan\ü Organizatorului nu vor putea contacta potenlialul beneficiar al abonamentului
acces gratuit;

c)

d)

eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au înregistrat;

nicio eroare în datele fi)rnizate de cátre participanfi; acuratelea datelor de contact nu atrage
räspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivá a participan{ilor. Ca atare,
acesta nu are nici un fel de obligalie în cazul f:urrrizárii de cátre participanli a unor date eronate
care au dus la imposibilitatea trimiterii în condilii normale a premiului, la imposibilitatea
identifi cärii unui câçtigátor;

e) Organizatorul nu va fi responsabil

pentru imposibilitatea beneficiarului unui abonament acces

gratuit, de a intra în posesia acestuia;
Ð Organizalorul nu va h responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea abonamentului
acces gratuit cauzate de întàrzieri în prestarea serviciilor de cátre furnizorii acestuia, de servicii
poçtale, servicii curierat etc.;
g) pierderea de cätre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului
sau alte defecliuni/erori ale altor mecanisme decât cele ale site-ului, implicate în procesul de
reamintire a parolei çi user-ului;
h) erori cauzate de folosirea incorectä a computerului personal de cätre participant (întreruperea
sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori
determinate de virusarea sistemului de operare al computerului, erori determinate de folosirea
cu rea voin!ä a tehnologiei de cátre participant, în scopul de a manipula rezultatele
concursului);
i) erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile
recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, llt4ozilla versiunea minimá 3,
Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;
j) situaliile în care anumili participanli înregistrafi sunt in incapacitate de a participa parlial sau
integral la concurs, dacä aceastä incapacitate este cauzatá de unele circumstanle aflate în afara
controlului pe care Organizatod îl poate, în mod rezonabil, exercita. Aceste circumstanle se
pot datora: informaliilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întàrziere
sau deformate în orice alt mod, în urma acliunilor utilizatorilor paginii web, a funclionárii
echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaliilor acestora sau altor echipamente tehnice ale
acestora folosite în derularea competifiei. Aceste circumstanle se pot datora, de asemenea,
clificultä1ilor tehnice care pot afecta fi,rnc.fionarea conexiunilor Tnternet si/sau a echipamentelor
de calcul çi/sau a aplicaliilor furnizorului de Internet çi/sau funclionarea defectuoasá a e-mailului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul pafücipantului, cauzatá de probleme tehnice
çi/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri
<le prohleme. Aceste circumstanfe se mai 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 urma participärii la competifie. Aceste circumstanfe pot, de asemenea, sá
se datoleze unor schimbäri de legislalie care sä influenleze derularea çi implementarea
competiliei (precum deciziile adoptate de autoritälile civile, regimul de razboi, catastrofele
4
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sinrilare), câqtigurilc obltinute în urnra con-rpctitiei, valoarea
accstoLa, ftlnclia acestora, concliliile cle acordare a acestora çi/sar,r distlibuirea.
Eventualele litigii apãrutc între Organizator çi Participantii la prez.erfta Campanie, se vor
lva pe cale amiabilá sau, în cazul în care aceastá cale nu va fi posibilã, litigiile vor fi solu{ionate dc
natlrrale

*
ucp.

7.6.

si alte evenirnente

e competente cle la sediul Organizatorulur

Legea aplicabilá este legea romana.

Secfiunea 8. Încetarea Campaniei

8.1.

Prczenta Campanie poate înceta înaintea datei de 30.06.2018 numai în cazul aparitriei unui
eveniment ce constituie fo4ä majorá confonn legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitáfii
Organizatorului, din motive independente de voinla sa, de a continua prezenta Campanie.
8.2. În cazul avut în vedere la punctul 10.1, Organizatorul nu mai este finut la nicio obligalie cátre
Participanfii la Carnpanie, dupä cum nu este finut la plata unei sume cu titlu de despágubire sau altele
asel1ìenea.

Secfiunea 9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Prin exprimarea acordului de participare la Campanie în momentul activárii ofertei #BeEnergy,
Participanfii îçi exprimä consim!ámântul ca datele sale cu caracter personal sá fie prelucrate în scopul

înregistrãrii çi validãrii câçtigãtorilor Campaniei, precum çi în scopul înmânãrii premiilor

câçtigãtorilor. Datele cu caracter personal ale câçtigátorilor (nurnele çi prenumele) celor 3 tombole vor
putea fi fäcute publice pe site-ul www.enqie.ro çi pe adresa de Facebook ENGIE RomaniaDe
asemenea, datele cu caracter personal mentionate la art. 9.5 de rnai jos vor putea fi dezvaluite
partenerilor ENGIE Romania SA implicati in derularea Campaniei, în scopul çi pentru desemnarea
câqtigátorilor tombolei çi înmânarea premiilor.
9.2,Datele cucaracterpersonalmenlionatelaart.9.5 demai jos, furnizate pentrucontractareaofertei
Be Energy çi participarea la Campanie, vor putea fi prelucrate de catre ENGIE România S.A. în scop
de marketing, reclamã çi publicitate (promovarea produselor/serviciilor ENGIE Romania SA
çi/sau ale partenerilor sai contractuali) numai în baza consimfãmântului prealabil exprimat de
catre pers oana vizatã. Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate în acest scop, pe
întreaga perioada de existenfã a societãfii ENGIE Romania SA, cu excepfia cazului în care
persoana vizatá îçi exercitã dreptul de opozifie într-una dintre modalitãfile menfionate la art.
9.10 de mai jos.
9.3. Date cu caracter personal reprezintá orice informalii privind o persoaná ftzicá identificatä sau
identificabilä ("persoana vuatá"); o persoaná ftzicá identificabilá este o persoaná care poate fi
identificatá, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un numär de identificare, date delocalizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identitátii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
9.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaliune sau set de operaliuni care
se efectueazá asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, otganizarea, stocarea, adaptarea ori modiftcarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvaluirea cátre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, aláturarea ori
combinarea, blocarea, çtergerea sau distrugerea.
9.5. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de corespondenfã,
adresa de e-mail si numarul de telefon mobil.
9.6. Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Exceptând cazurile de
retragere a acordului de prelucrare a datelor în scopul menlionat Ia art.9.1 de mai sus, Organizatorul va
efectua prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata derularii Campaniei.
9.7. Prin exprimarea acordului de participarela Campanie, Participanfii declarä cä au luat la cunoçtin!ä
de faptul ca îçi pot retrage consim!ämântul pentru prelucrarea datelor în scopul menfionat la art.9.1 de
mai sus oricând pe perioada de derulare a Campaniei (durata de prelucrare a datelor cu caracter
personal).
5

Retragerea consim!ámântului se poate realiza prir-rtr-o solicitare scrisa fon-nulatã
marketinglÐro. engi e. com.

9.8. Rcfuzul Participanfilor fa[á dc prclucrarea datelor cu caractcr
Organizúor, inclusiv retragerea consimfãmântului, pcntru scopul precizat la
echivaleaza cu imposibilitatea participãrii în cadrul Campaniei.

9.9. Prin participarea

la Campanie, indiferent de modalitatea

tehnicä, Participanlii confrnná
cunoaçterea prevedelilor Regulalnentului çi îçi exprimá acordul în privinla acestora. Parlicipantilor la
Carnpanie le sunt garantate drepturile prevázute de Regulamentul nr. 679127 .04.2016 privind protecfia
persoanelor f'tzice în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi privind libera circulalie
a acestor date, dupá cum unneazá:

a) Dreptul de a fi informat: prin citirea prezentului Regulament, Participanfii au fost infonnafi,
despre identitatea Organizatorului çi datele sale de contact, datele de contact ale responsabilului cu
proteclia datelor ce se regasesc pe engie.ro, scopurile pentru care Organizatorul prelucreaza datele
fumizate, precum çi temeiul juridic al prelucrärii, te(ii cárora le sunt transmise datele personale,
perioada de timp pentru care vor fi prelucrate, dacá fumizarea datelor personale este obligatorie sau
nu, existenfa drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar çi condiliile de exercitare a
acestor drepturi.
b) Dreptul de acces la date: ParticipanJii au dreptul,pebazaunei cereri scrise, datate çi semnate sau a
unei cereri in format electronic, de a obJine de la Organizator confirmarea faptului cá datele
fulrrizate sunt sau nu prelucrate de Organizator. Aceastá cerere va fi solulionatá în mod gratuit în
limita unei cereri pe an. în cazul în care cererea este introdusá in format electronic çi cu excepJia
situafiei în care a fost solicitat un alt format, informaJiile vor fi futnizate într-un format electronic
utilizat în mod curent.
c) Dreptul la rectificare: Participanfii au dreptul de a obfine de la Organizator, ftrá, întàrzien
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
d) Dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat"): Participanlii au dreptul de a obline din
partea Organizatorului çtergerea datelor cu caracter personal, ftrá întàrzieri nejustificate, în
condi{iile legislaliei aplicabile.
e) Dreptul la restricfionarea prelucrãrii datelor: Participanfii au dreptul de a obline din partea
Organizatodui restriclionarea prelucrärii în condiliile legislaliei aplicabile.
f) Dreptul la portabilitatea datelor: Participanfii au dreptul de a primi datele cu caracter personal
fi)mizate Organizatodui într-un format structurat, ulilizat în mod curent çi care poate fi citit
automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator (pot fi transmise direct de catre
Organizator, acolo unde acest lucru este fezabil), fãrä obstacole din partea Organizatorului,
Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului de stergere a datelor, precum si drepturilor si
libertatilor altora.
g) Dreptul la opozifie: în orice moment, Participanlii au dreptul de a se opune, din motive legate de
situalia particularä a fiecäruia în parte, prelucrárii datelor cu caracter personal fwmizate, inclusiv
creärii de profiluri.
h) Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate: Participanlii au dreptul de a nu
face obiectul unei decizlibazate exclusiv pe prelucrarea automatá, inclusiv ctearea de profiluri.
i) Dreptul de a va adresa autoritatilor sau de a apela la o instanta de judecata: Participanlii au
dreptul de a se adresa Autoritálii Nalionale de Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter
Personal sau justifiei, pentru apárarea oricaror drepturi garantate de lege in ceea ce priveste
protejarea prelucrärii datelor personale.
9.10. Drepturile menfionate mai sus, cu exceplia celor menlionate laart.9.7,lit. i) de mai sus, pot fi
exercitate printr-un mesaj comunicat la adresa de e-mail marketing@ro.engie.com, in scris, la adresa
sediul social al Organizatorului sau prin apel la numarul de Call Center 02I 9366, intre orele 08:30 l9:00.
10. Clauze linale
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Organizatorul are drcptul de a refiza onorarea abonarrcntuluì acces gratuit sau de a pretinde
tuturor biletelor ofèrite acestuia în cazul în care accsta a fost oblinut prin fraudã sau
ciparea la Carnpanie s-a ñcut fãrá respectarea dispoziliilor acestui Regulament.
0.2. Organizatorul nu îçi asuma responsabilitatea pentru înregistrárile care nu au intrat în baza sa de
date pâná TadaTa de 30.06.2018, ora 23:59:59, data închiderii Carnpaniei confonn SecJiunii 2,pct.2.7.
10.3. Prin înregistrarea în Campania,,Incarca-te cu energie pcntru un festival magic" participan{ii
sunt de acord cä, în cazul în care vor beneficia de abonarnente acces general, nutnele, adresa, numárul
de telefon çi adresa lor de e-mail sá fie ñcute publice çi folosite în scopuri publicitare, fãrá alte
obligalii sau plä1i.

J0.1.

Organizalorul nu va avea nicio raspundere pentru nepreluarea premiilor in termentul specihcat in
Regulament, castigatorii nemaiavand dsreptul sa solicite prin nicun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre
premii.
Procesat si autentificat de Socíetøte Profesíonølã Notaríalã VERITAS, astazi data
autentif,rcarii, 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 pár,tilor.
SC. MEDIAPOST

HIT MAIL S.A.

prin reprezentant
MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU
s.s
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Notar public NICA OANA RALUCA
Societate Pro.fbsi on al 11 Notarialã " VERITAS"

Licenfa de funcfionare nr. 73411703104.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr. 7 A, sector 2
Mobil: 07 28.27 7 .662, Fax: 037 8.10.26.67
Email : secretari at@notarn i ca. ro, notar @notarni ca. ro

îNcuBInRE DE AUTENTIFICARE NR. 801
Anul2018, luna Aprilie, ziua 05
În faJa mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din
Strada Avram Iancu, nr. 7 A, sector 2, s-aprezentat:

Municipiul Bucureçti,

MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU, cetálean român, cu domiciliul în Mun. Bucureçti, Bld.
Râmnicu Sárat nr. 14, bL. 20J, sc. 2, et. 4, ap. 5 1 , sector 3, posesor al CI seria RR nr. I 441 4I eliberatá de
S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 13.04.2011 çi valabilä pâná la data de 14.04.2021, având CNP
1810414430147, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti,
Strada Siriului, nr. 42-46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul comefului
J401829512000, CUI ROl3351917,irtbazaprocurii autentificate sub nr.230 din data de06.02.2018 de
notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voinfa
sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,

În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitäfii notariale nr.3611995, republicatä, cu
modifi cárile ulterioare,
SE DECLARÃ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCNTS.
S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN1
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NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALUCA
S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
publíc, astãzí, datø øutentíficãríí actuluí, are aceeaÇí forlã probøntã ca orígínølul çí constítuie titlu
executoríu în condílííle legíí

NOTAR
NICA OANA,

UCA

t
c.
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