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Regulamentul Oficial al campaniei
,,,Un festival magíc începe acesã"
sec(iunea

l.

organizatorul, concursul, campania çi regulamentul oficial

1.1' Organizatorul campaniei promotionale cu premii,,Un festival magic începe acasã,, (numita
în continuare ,,Campanie") este ENGIE Romania SA (,,Organizatorul;), societate înregisiratá
în

confonnitate
A,
1309322, tele

ul în România, Bucureçti, sector 4, Bulevardul Mäiäçeçti, nr.
Comerlului sub nr. J401544712000, cod unic de in."gist.are
2t.301.2t.50.
7.2. Campania se va desñçura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul,,)
care este obligatoriu pentru toli participanfii, cu respectareu pr"véderilor din oidonanta
nr.
9912000 (art.41-43).
1.3. Campania promoveazá, proiectul special ENGIE - UNTOLD din cele trei stalii de
autobuz din
Cluj Napoca çi, implicit, participarea companiei ca sponsor la festivalul de muzicä UNTOLD.
1'4' Prin participarea la aceasta campanie se preiuma cunoaçterea regulamentului
çi acordul
Participantului. Participanfii se obligä sã respecte
sä se conformeze tuturor termenilor,
çi
condiliilor çi prevederilor prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul campaniei este disponibil oricárui solicitant, în mod gratuit, pe
întreaga
perioadá a desfãçurärii Campaniei în format electronic, în oricare dintre urmãtoarele
modalitãfi:
a) prin accesare website-ului
b) prin e-mail, în urma unei
I Center 02L.g366, numãr cu tarif
normal.
7.7 . Organizatorul îçi rezervá dreptul de a modifica
çi/sau schimba prezentul Regulament, precum
drepful
de
a
suspenda
çi
çi/sau înceta çi/sau întrerupe desñçuiarea Campaniei, cu condilia
înçtiin!árii prealabile a participanlilor cu privir: la oriõe modificare u ¡rr"r-,.rìia din prevederile
acestuia. Orice modificari/completári aduse prevederilor acestui Regulament vor
fi comunicate
cátre public prin publicare electronicá pe website-ul link paginá.,.n
pulin 24 de ore înainte ca
"ãl
acestea sä devinä aplicabile.
1.8. Potrivit liberei decizli a Organizatorului Campaniei, campania poate fi mediatizatä
în scopul
informärii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publiôitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate
cu
prevederile prezentului Regulament.
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Sec(iunea 2. Dur ata Campaniei

2.1. campania este organizatá,çi desfãçuratá,înoraçul cluj Napoca.
2'2' Petioada de desfäçurare a Campaniei pe website https:/www.engie.roluntold/ este cuprinsá
între deta de22 iunie, ora 09:00:00çi data de29 iunie, oru-23:59:51, oru Ror*rri"i.
Secfiunea 3. Dreptul de participare
3.1. Prin înregistrarea în Campanie, participanfii acceptacá sunt de acord întru totul
cu dispoziliile
acestui Regulament.
3.2. La Campania ,,Un festival magic începe acasã" se pot inscrie persoanele ftzice rezidente
in
Romania, cu varsta peste 18 ani, care postezä pe contul personal dè Facebook sau Instagram,
o
fotogratìe din una dintre cele trei stalii amplasate în oiaçul Cluj-Napoca în localiile
Ét¿. it
Decembrie vis a vis de regionalo CFR, Piafa Avranr lancr¡ clircufia tle finanle, Horea
magazin
Rapid' pe modul de audienfä public çi folosing hashtagurile #ENGTE #BeEnergy, în perioaãa
çi
de

pr ir-r
dcsfasuraro a campaniei. Acestia se califìca autontat ¡rentru tragerea la sorti, realizatá
mentionate la
intermecliul platfolmei de extragere automatá www.randotn.org a unuia dirr premiile
sectiunea 5.
posteazá mai rnulte
3.3. Un utilizator poate parlicipa o singurá datá la catnpanie, clacá un utilizator
fotografii va fi luatá în calcul una singurá pentru tornbolá'
Retele
3.4. La aceasta Campanie nu pot parlicipa angajatii ENGIE Romania S.4., Distrigaz Sud
angajatii
S.4.,
Depomures
si
S.R.L.
S.R.L., ENGIE Building Solutions S'R.L., ENGIE Servicii
implicate in campanie si rnembrii farniliilor acestora (copii, parinti, fi'ati/surori,

Ã,

agentiilor
sot/sotie).

lE¡

sectiunea 4. Mecanismul campaniei si procedura de validare
4.1. Mecanismul de participare la Concurs este urmatorul:
(1) Concursul se d"sfu.outã prin intermediul platformelor de socializare Facebook çi Instagram, iar
trebuie sa detina un cont de Facebook sau de Instagram personal,
pírtl"ipurrtii care intra în
"on",rrc
activ.
(2) Participantii trebuie sa fie eligibili, potrivit prevederilor punctului 3'2'
pe contul personal de Facebook sau
i:j eutti"ipantii se vor inscrie in Concurs prin postarea
Ìrrrtug.u-,^unei fotografie din una dintre cele trei stalii amplasate în oragul Cluj-Napoca în locaJiile
Bld.tl Decembrie ,ril. u vis de regionala CFR, Piala Avram Iancu direcJia de finanle, Horea magazinRapid, pe modul de audien!á public çi folosing hashtagurile #ENGIE çi #BeEnergy
(4)"poza t"u¡,rita de catre participant trebuie sa fie publicá si sa contina hashtagurile #ENGIE çi
#BeEnergy
(5) Vor fi luate in considerare doar fotografiile care respectá specificaliile de mai sus çi care care
public si care contin
Àunt postate incepand cu 22 iunie, ora 9:00, setate pe modul de audienta
hashtagurile #BeBnergy si #ENGIE.
(6)Toti participantii, care respecta specificatiile de mai sus, vor intra in ttagetea la sorti, prtn
random.org, pentru desemnarea casti gatorilor
2
(7) Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti folosind un sistem digital, automatizat, pe data de
in data
iuli e çi va fi anunJat pe pagina de Facebook EN GIE-h
de 3 iulie.
iz. î" cazul în care sunt identificate persoane care au influenJat sau caÍe au facilitat câçtigarea dea
premii, Organizatorul are dreptul sá rèfuze acordarea respectivului abonament acces gratuit çi de
,t.tttatitea în instanjá a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente'

""."

Sec{iunea 5. MECANISM DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1. premiile pentru acest concurs constau in doua invitatii individuale la festivalul de muzica
Untold care va avea loc in perioada 2-5 august 2018la Cluj. Invitatiile sunt individuale si permit
exclude orice alte
acces general pentru castigator in toate cele 4 ztle ale festivalului. Premiul
in locatia evenimentului, acestea revin exclusiv persoanelor
beneficii de tip transport s-*
"u"ur"
participante. premiul^nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia, cu un alt bun sau
serviciu.

5.2. Criterii generale de acordare a premiului: (1) Alegerea celor doi castigatori de catre
(a) Respectarea si
Organizator va avea in vedere urmatoarele criterii generale de acordare:
2.2. din prezentul
punctul
la
incadrarea in termenul limita de particip are la concurs, exprimat
punctul 4.1. din
regulament; (b) Respectarca -""u.rir*rriui de participare la concurs, detaliat la
2 din
la
Sectiunea
exprimate
prãzentul ."¡ç,riu-.nt; (c) Intoc,mirea conrlìtiilor de eligibilitate.
prezentul regulament;
5.3, Dcscuì.rìafea castigatorilor sc vo face prin tragere la sorti, prin random'org'
5.4. Castigatorii vor fi extrasi in data de 2 iulie.

secfiunea 6. ANUNTAREA CASTIGATORULUI
2

SMLIDAREA PREMIILOR
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(r.1. In confbrmrtatc cu legislatia in vigoare, castigatorul va fi anun{at pe pagìna dc Faccbook
ENGIE - https://www.fàcebook.com/EneieRO/ in data de 3 iulie.
6.2. Castigatorrii vor fì contactati prin e-mail si/sau telefon.
6.3. Castigatorul va avea la dispozitie3 zile pentru a raspunde, data limita fìind 6 iulie 2018
Prerniile vor fì expediate prin curier sau prin email, la adresele indicate de cátre Castigatori,
intermediul agenliei organizafoare a tombolei. Premiile se vor acorda ulterior încheierii
de validare a câçtigátorilor, dar nu mai tàrziu de 10 zile lucrátoare de la data la care
tatea câçtigátorului a fost comunicatá pe Pagina de Facebook engie.ro. Prerniile se vor
castigatorului, doar inbaza actului de identitate
ce eroare çi/sau ornisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
ráspunderea acestuia, acurateJea datelor de contact I'rmizate de participanli fiind în
responsabilitatea exclusivá a acestora. Organízatorul nu este responsabil nici în cazul în care un
Participant desemnat câçtigätor nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numárului de
telefon incorecte / incomplete.
Secfiunea 7.

LITIGIILE $I LEGEA APLICABILÃ

7.1. Eventualele contestatii / sesizári legate de derularea Campaniei se vor putea transmite pe
urmátoarea adresä de e-mail comunicareinterna@ro.engie.corn, pânä la data la care prezentul
Regulament produce efecte. Dupá aceastä datá, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio
contestatie.

7.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio räspundere çi nu va putea fi implicat in niciun
litigiu in ceea ce priveçte eventualele cheltuieli suplimentare suportate de cátre participant in
legáturä cu aceastä campanie.
7.3. In eventualitatea existentei unor neconcordante asupra validitätii unei inregisträri in cadrul
acestei Campanii, participantul içi pierde ordinea de prioritate a participantilor la Campanie,
urmând sä devinä eligibil pentru Campanie doar dupä indeplinirea tuturor conditiilor prevázute de
prezentul Regulament.
7.4. Organizatorul nu içi asumä responsabilitatea pentru:
a) situatiile in care participantul nu are un cont de Facebook sau Instagram personal, activ.
b) erori cauzate de folosirea incorectä a computerului personal de cätre participant (pierderea
datelor de logare pentru contul de Facebook sau Instagram, functionalitatea intemetului çi
intreruperea 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 vointã a tehnologiei de cätre participant, in scopul de a
manipula rezultatele concursului) ;
c) erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator.
Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, }r4ozllla
versiunea minimá 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;
d) situatiile in care anumiti participanti inregistrati sunt in incapacitate de a participa partial
sau integral la concurs, dacä aceastá incapacitate este cauzatá de unele circumstante aflate
in afara controlului pe care Organizatod il poate, in mod rezonabil, exercita. Aceste
circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,
transmise cu intârziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor
paginii web, a functionärii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau
altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste
circumstante se pot datora, de asemenea, dificultátilor tehnice care pot afecta functionarea
conexiunilor Internet çi/sau a echipamentelor de calcul çi/sau a aplicatiilor furnizorului de
Internet çi/sau functionarea defectuoasä a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in
cazul participantului. cau'¿atia de probleme tehnice çi/sau de trafìc intens pe Tnternet, in
general, sau pe pagina wcb, in spccial. sau dc ambclc tipuri dc probleme. Aceste
circumstante se mai pot datora: unor deterioräri sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor çi/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor
terti, in urma participärii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sä se

clatoreze unor schimbãri cle legislatie care sä influenteze derularea Ei implen-rcntarea
competitiei (precurn deciziile adoptate de autolitätile civile, regirnul de razboi, catastrofele
naturale çi alte evenimente sirnilare), câçtigurile obtinute in urma competitiei, valoarea
acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora çi/sau distribuirea.

Sectiunea 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Olganizatorul Concursului este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii
financiare legate de premiul oferit. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel cle
cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
Secfiunea 9. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
9.7 Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati iàteresate. Participarea la
Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Sec{iunea 10. Litigiile çi legea aplicabilã

10.1. Eventualele contestalii /

sesizári legate de derularea Campaniei se vor putea transmite pe
urmátoarea adresä de e-mail rnarketing@ro.enqie.com, pâná la datala care prezentul Regulament
produce efecte. Dupá aceastá datá, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestafie.
10.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio räspundere çi nu va putea fi implicat în niciun
litigiu în ceea ce priveçte eventualele cheltuieli suplimentare suportate de cátre participant în
legäturá cu aceastá campanie.
10.3. În eventualitatea existenfei unor neconcordanle asupra validitálii unei înregistrári în cadrul
acestei Campanii, participantul îçi pierde ordinea de prioritate a participanlilor la Campanie,
urmând sä devinä eligibil pentru Campanie doar dupä îndeplinirea tuturor condiliilor prevázute de
prezentul Regulament.
10.4. Organizatod nu îçi asumá responsabilitatea pentru:
e) înscrierile online care nu conlin toate câmpurile obligatorii (nume, prenume, numär telefon
mobil, adresa de email etc.);
Ð situaliile în care numáruI de telefon cu care s-a înscris nu poate fi identificat çi, ca atare,
reprezentanlii Organizatorului nu vor putea contacta potenfialul beneficiar al
abonamentului acces gratuit;
g) eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au înregistrat;
h) nicio eroare în datele fmizate de cätre participanfi; acuratefea datelor de contact nu atrage
räspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivä a participanlilor. Ca atare,
acesta nu are nici un fel de obligalie în cazul fumizáni de cátre participanli a unor date
eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condilii normale a premiului, la
imposibilitatea identificärii unui câçtigátor;
i) Orgarizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea beneficiarului unui abonament
acces gratuit, de a intra în posesia acestuia;
j) Organizatod nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarealînmânarea abonamentului
acces gratuit cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de cátre furnizorii acestuia, de
servicii poçtale, servicii curierat etc.;

k)

l)

pierderea de cátre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a
participantului sau alte defecfiuni/erori ale altor mecanisme decât cele ale site-ului,
implicate în procesul de reamintire a parolei çi user-ului;
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
detelnrinate de folosilea cu rea voir4á a telurologiei de cätre participant, îu scopul de a
manipula rczultatclc concursului) ;
4
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rn) erori cauzate de ftrlosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organtzator-.
Tehnologiile recomandate: Browser internet (lnternet Explorer vers. minima 6, Mozilla
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versiunea minirná 3, Opera 9), Sistenr de operare minirn Windows 2000;

situaliile în care anurnilì participari{i înregistrali sunt in incapacitate de a participa partial
sau integral la concurs, dacá aceastá incapacitate este cauzatâ de unele circumstanje aflate
în afara controlului pe care Organizatorul îl poate, în rnod rezonabil, exercita. Aceste
u.2
circumstanle se pot datora: infonnaliilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi,
/tú
transmise cu întârziere sau defonnate în orice alt mod, în urma acjiunilor utilizatorilor
"q tpaginii web, a funclionárii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatllor acestora sau
altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiliei. Aceste
circumstanle se pot datora, de asemenea, dificultälilor tehnice care pot afecta funcfionarea
conexiunilor Intemet çi/sau a echipamentelor de calcul çi/sau a aplicaliilor furnizorului de
Internet çi/sau funcfionarea defectuoasá a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în
cazul pafücipantului, cauzatâ 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 mai pot datora: unor deteriorári sau defecte cu efect potenlial asupra
echipamentelor de calcul, aplicaliilor çi/sau datelor stocate ale participanlilor sau ale unor
ter,ti, în urma participárii la competilie. Aceste circumstanle pot, de asemenea, sá se
datoreze unor schimbäri de legislafie care sä influenfeze derularea çi implementarea
competiliei (precum deciziile adoptate de autoritãlile civile, regimul derazboi, catastrofele
naturale çi alte evenimente similare), câçtigurile obltinute în urma competifiei, valoarea
acestora, funclia acestora, condiliile de acordare a acestora çi/sau distribuirea.
10.5. Eventualele litigii apárute între Organizator çi Participan{ii laprezenta Campanie, se vor
tezolva pe cale amiabilä sau, în cazul în care aceastá, cale nu va fì posibilä, litigiile vor fi
solutionate de instanfele competente de la sediul Organizatorului.
10.6. Legea aplicabilä este legea romana.
Secfiunea 11. Încetarea Campaniei

11.1. Prezenta Campanie poate

înceta înaintea datei de 29.06.2018 numai în cazul apariJiei unui
eveniment ce constituie fo(ã majorá conform legislaJiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitäJii
Organi"',atorului, din motive independente de voinla sa, de a continua prezenta Campanie.
I1.2. În cazul avut în vedere la punctul 13.1, Organizatorul nt -åi este Jinut lá nicio obligaJie
cätre Participanlii la Campanie, dupä cum nu este Jinut laplata unei sume cu titlu de despágubire
sau altele asemenea.

Secfiunea 12. Prelucrarea datelor personale

12.1. Prin exprimarea acordului de participare la Campanie participanlii îçi exprimä
consimfämântul ca datele lor 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 câçtigätorilor (numele çi prenumele) vor putea fi fãcute publice pe
adresa de Facebook ENGIE Romania.
De asemenea, datele cu caracter personal mentionate la art. I2.5 de mai jos vor putea fi dezvaluite
partenerilor ENGIE Romania SA implicati in derularea Campaniei, în scopul çi pentru desemnarea
câçtigátorilor tombolei çi înmânarea premiilor.
l2,2.Date cu caracter personal reprezintá" orice informa{ii privind o persoanä fizicá,identificatá
sau identificabilä ("persoana vizatá"); o persoanä fizicá, identificabilä este o persoanä care poate fi
identificatä, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un numär de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identitá{ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
12.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operafiune sau set de operafiuni
care se efectueazá asupra <latelor cu caractcr pcrsonal, prin mijloace automato sau neautonrnte, crurr
5
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colectarea, inregistrarea, orgarizarea, stocarea, adaptarea od moclificarea, extragerea.
consultarea, utllizarea, dezvaluirea cátre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod,
aláturarea ori cornbinarea, blocarea, çtergerea sau distrugerea.
12.4. Dztele cu caracter personal prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa e-mail, numar
de telefon çi contul de Facebook sau Instagram al participantilor.
12.5. Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Exceptând cazurile
de retragere a acordului de prelucrare a datelor în scopul menlionat 7a art. 12.1 de mai sus,
Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata derularii Campaniei.
12.7. Prin exprimarea acordului de participarc la Campanie, Participanlii declará cá au luat la
cunoçtin{á de faptul ca îçi pot retrage consirn!ámântul pentru prelucrarea datelor în scopul
menJionat la art. 12.1 de mai sus oricând pe perioada de derulare a Campaniei (durata de
prelucrare a datelor cu caracter personal).
Retragerea consimfámântului se poate realiza printr-o solicitare scrisa formulatä pe adresa de email comunicareinterna@ro. en gie. com.
12.8. Refuzul Participan{ilor fa{ã de prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre
Organizator, inclusiv retragerea consimfämântului, pentru scopul precizat la art. 12.1 de mai
sus, echivaleaza cu imposibilitatea participãrii în cadrul Campaniei.
12.9. Prin participarea la Campanie, indiferent de modalitatea tehnicá, Participanfii confìrmá
cunoaçterea prevederilor Regulamentului çi îçi exprimä acordul în privinla acestora. Participanlilor
la Campanie le sunt garantate drepturile prevázute de Regulamentul (UE) nr. 67912016 privind
proteclia persoanelor ftzice în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi privind
libera circulalie a acestor date, dupä cum urmeazá:
a) Dreptul de a fi informat: prin citirea prezentului Regulament, Participanlii au fost informali,
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 farnizate, precum çi temeiul juridic al prelucrärii, terlii cärora le sunt transmise datele
personale, perioada de timp pentru care vor fi prelucrate, dacá furnizarea datelor personale este
obligatorie sau nu, existenla drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar çi
condiliile de exercitare a acestor drepturi.
b)Dreptulde acces la date: Participanfii audreptul,pebazaunei cereri scrise, datate çi semnate
sau a unei cereri in format electronic, de a obline de la Organizator confirmarea faptului cä
datele furnizate sunt sau nu prelucrate de Organizator. Aceastä cerere va fi solulionatä în mod
gratuit în limita unei cereri pe an. În cazul în care cererea este introdusá in format electronic çi
cu exceplia situaliei în care a fost solicitat un alt format, informaliile vor fi furnizate într-un
format electronic utllizat în mod curent.
c) Dreptul la rectificare: Participanlii au dreptul de a obline de la Organizator, Iará, întãrzien
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
d) Dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat"): Participanlii au dreptul de a obline din
parlea Organizatorului çtergerea datelor cu caracter personal, ñrá, întàrzieri nejustificate, în
condifiile legislafiei aplicabile.
e) Dreptul la restricfionarea prelucrärii datelor: Participanfii au dreptul de a obline din partea
Or ganizatorului restri clionarea prelucrärii în condif iil e legi sl aliei aplicabil e.
f) Dreptul la portabilitatea datelor: Participanlii au dreptul de a primi datele cu caracter
personal firnizate Organizatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent çi care poate
f,r citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator (pot fi transmise direct de
catre Organizator, acolo unde acest lucru este fezabil), ñrá obstacole din partea Organizatodui,
Exercitarea acestui clrept nu acluce atingere clreptului cle stergere a clatelor, precrìm si clrepturilor
si libertatilor altora.
g) Dreptul la opozifie: în orice moment, Participanfii au dreptul de a se opune, din motive legate
de situafia particularä a fiecäruia în parte, prelucrärii datelor cu caracter personal fumizate,
inclusiv creär'ii de profiluri.
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h) Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate: Participan{ii au dreptul de a
nu fàce obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatá, inclusiv crearea de
profiluri.
reptul de a va adresa autoritatilor sau de a apela la o instanta de judecata: Participanlii
de a se adresa Autoritátii Nationale de Supraveghere a Prelucrárii Datelor cu Caracter
þú
sau justifiei, pentru apârarea oricaror drepturi garantafe de lege in ceea ce priveste
prelucrárii datelor personale
Drepturile menJionate mai sus, cu excepfia celor menlionate la art. 12.7, lit. i), pot h
printr-un mesaj comunicat la adresa de e-mail comunicareinterna@ro.engie.com, in
la adresa sediul social al Organizatorului sau prin apel la numarul de Call Center 021 9366,
intre orele 08:30 - 19:00.
12.Il . Mai multe informalii despre drepturile participan{ilor çi modalitatea de exercitare a acestora
pot fi oblinute consultând www.engie.ro, în secfiunea dedicatá protecfiei datelor cu caracter
personal.

13. Clauze finale
13. 1 . Organizatorul are dreptul de a refsza onorarea abonamentului acces gratuit sau de a pretinde
retumarea tuturor biletelor oferite acestuia în cazul în care acesta a fost oblinut prin fraudä sau
participarealaCampanie s-a ftcut fãrä respectarea dispoziliilor acestui Regulament.
13.2. Organizatorul nu îçi asuma responsabilitatea pentru înregisträrile care nu au intrat în baza sa
de date pâná la data de 29 iunie, ora 23:59:59, data închiderii Campaniei conform SecJiunii 2, pct.
2.1.
13.3. Prin înregistrarea în Campania ,,Un festival magic începe acasã" participanlii sunt de acord
cä, în cazul în care vor beneficia de abonamente acces general, numele, adresa, numáruI de telefon
çi adresa lor de e-mail sá fie fäcute publice çi folosite în scopuri publicitare, ftrá alte obligalii sau
plá1i.

Organizatod nu va avea nicio raspundere pentru nepreluarea premiilor in termentul specificat in
Regulament, castigatorii nemaiavand dreptul sa solicite prin nicun alt mijloc atribuirea vreunuia
dintre premii.
Procesat si autentificat de Socíetate Profesionalã Notaríalã 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, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate
pärfilor.
SC. MEDIAPOST

HIT MAIL S.A.

prin reprezentant
MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU
S.S
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Notar public CRISTINA DIACONU
Societate Pro.fbsionalù Notørialù "VERITAS"
Licenla de.funclìonare nr. 734/l 703/04.08.20I 3,
cIF RO s1350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu nr. 7 A, secT"or 2
Telefon: 0728. B9B.B00; 01 23.21 .90.98, Fax: 03 1 /B I 6.39.2 8
Email: bnpaveritas@smail.corn, bnpdiaconucristina(¿ùgmail.corll

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1431
Anul 2018, luna Iunie, ziua 2l

În fala mea, CRISTINA DIACONU, notar public
Bucureçti, Strada Avram lancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentat'.

la sediul biroului din Municipiul

MARINESCU MIHAI - ALEXANDRU, cetälean român, cu domiciliul în Mun. Bucureçti,
Bld. Râmnicu Sárat rv. I4,b1.20J, sc.2, et. 4, ap. 5I, sector 3, posesor al CI seria RR nr. 74474I
eliberatä de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 13.04.2011 çi valabila pâná la data de 14.04.202I, avànd
CNP 1810414430141, 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 ROl3351977,inbazaprocurii autentificate sub m.230 din data de
06.02.2018 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a în{eles confinutul, cä 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 activitáfii notariale nr. 3611995, republicatä,
cu modificärile ulterio are,
SE DECLANÄ AUTBNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform

facturii nr. 01SPN0905612018.

NOTAR PUBLIC
CRISTINA DIACONU
S.S.

Prezentul duplìcøt s-a întocmít în 4 (pøtru) exemplare, de CRISTINA DIACONU, notar
public, østãx,í, datø autentificãríi øctuluì, øre aceeuÇí forlã probøntã ca origínalul çí constítuíe
titlu executoríu în condíliíle legií.
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