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Regulamentul Oficial al campaniei
Furnizor de cncrgie la Bucharest Street Food Carnival

Sec{iunea 1. Organizatorul, concursul, campania çi regulamcntul oficial

Otganizaforul campaniei promotionale cu premii ,,Furnizor dc energie Ia Bucharest Street Food
Carvinal" (numita în continuare ,,Carnpanie") este ENGIE Romania SA (,,Organizatorul"), societate
înregistratä în conformitate cu legea româná, cu sediul în România, Bucureçti, sector 4, Bulevardul
Máräçeçti, nr.4-6, Corp A, înregistratä la Registrul Comertului 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 nr. 12866.
Campania se va desfãçura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este
obligatoriu pentru toli participanfii persoane ftzice (numiti în continuare Parlicipanfi), cu respectarea
prevederilor din Ordonanta nr. 9912000 (art.4l-43).
Campania se adreseazâ pafücipanJilor la evenimentul Bucharest Street Food Carnival la care
Organizatorul este prezent in perioada 6-9 septembrie 2018.
Prin participarea la aceasta campanie se prezumá, cunoasterea regulamentului çi acordul
Participantului. Participanlii se obligä sá respecte çi sá se conformeze tuturor termenilor, condiliilor
çi prevederilor prezentului Regulament.
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1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5. Regulamentul campaniei
desfãqurärii Campaniei în

a) prin accesare website-ului

este disponibil oricárui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga perioadä a
format print si electronic, în oricare dintre urmãtoarele modalitãti:
www.engie.rol

b) prin e-mail, în urma unei solicitãri la numárul de Call Center 021.9366, numãr cu tarif normal.

1.6. Organizatorul îçi rezervä dreptul de a modifica çi/sau schimba prezentul Regulament, precum çi dreptul
de a suspenda çiisau înceta çi/sau întrerupe desfãçurarea Campaniei, cu condilia înçtiin!árii prealabiÍe a
participanfilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificári/completäri
aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate cätre public prin publicare electronicã pe website-
ul www.engie.ro, cu cel pulin24 de ore înainte ca acestea sá deviná aplicabile.

1.7. Potrivit liberei decizä 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 Campania este organizatá, çi desfãçuratä in perimetrul zonei ENGIE din cadrul Bucharest Street Food
Carnival.

2.2Perioada de desfäçurare a Campaniei este 06 septembrie, ora 09:00:00, çi 9 septembrie, ora 23:59:59,
ora României.

Secfiunea 3. Dreptul de participare

3.1. Prin înregistrarea în Campanie, participanfii accepta cä sunt cle acord întru totul cu dispoziJiile acestui
Regulament.
3.2. La Campania ,,Furnizor de energie la Bucharest Street Food Carvinal" se pot înscrie persoanele
ftzice rezidente in Romania, cu varsta peste 18 ani, care:
- se afla in perimetrul ENGIE la Bucharest Street Food Carnival, in perioada 6-9 septembrie si



- r'aspLtncl corecl Ia inlrebal'ea aclresala dc c¿rtlc re¡rrezenlernlul ENCili: Clare esle domeniLrl clc activitale al

conrpanici ìrNCjì li Iìonrania?
Iìaspunul corecl acceptal este: lìumizor de gazc nalurale si eleclricitate.
ln cazul in care participantul mentioneaza ambele lipuri de energie. respectiv gaz si electricitale, se calilìca
automat, in limita stocului disponibil, la premiile rnentionate la sectiunea 5
3.3. Fiecare persoaná poate participa o singurã datä la aceastá prornolie.
3.4. La aceasta CanTpar-rie nu po1 participa angajatii grupului de conrpanii ENGIII Iìonrania (IING
Romania SA, ENGIE Servicii, Distrigaz Sucl Retele, Braila Winds, Alizeu Eolian) si Depomures angaj
agentiilor implicate in campanie si membrii familiilor acestora (copii, parinti, fratilsurori, sot/sotie).

Sectiunea 4. Mecanismul campaniei si procedura de validare

4.1. Vor participa la campanie persoanele care participa la Bucharest Street Food Carnival, in perioada 6-9
septembrie 2018.
4.2.Yalidarea participárii va fi realizatálafala locului, iar participanlii care vor fi validali vor fi inregistrati
de catre reprezentatul ENGIE si vor primii unul dintre premiile indicate.
4.3.In cazulîn care sunt identif,rcate persoane care au influenlat sau care au facilitat câçtigarea de premii,
Organizatorul are dreptul sá refuze acordarea premiului çi de a cere urmárirea în instan{a a respectivelor
persoane, pe baza dovezilor existente.

Secfiunea 5. Benefïciile acordate
5.1. Beneficiile campaniei ,,Furnizor de energie la Bucharest Street Food Carnival" este reprezentatá de
primirea de produse promotionale (pelerine, sorturi, apÅnzatoare, etc) sau de o participare la evenimentul
Dinner in the sky, in care participantii sayùreaza masa sau un coctail pe o platforma la 40 de metri inaltime.
5.2. Premiile menlionate la articolul 5.1 vor fi oferite în limita stocului disponibil tuturor participanlilor care

îndeplinesc condiliile de la sectiunea 3 din acest regulament.
5.6. Valoarea totalä a premiilor este de maximum 30,000 de lei.
5.7. Beneficiile nu sunt transmisibile çi nu se pot schimba cu valoarea în bani. Acestea nu pot fi înlocuite cu
alte bunuri sau servicii.

Intrarea în posesia premiilor

Câçtigätorii pot intra în posesia premiilor disponibile în perimetrul ENGIE doar prin prezen[a la
evenimentul de Bucharest Street Food Carnival, 6-9 septembrie 2018.

Secfiunea 6. Litigiile çi legea aplicabilã

6.1. Eventualele contestalii / sesizári legate de derularea Campaniei se vor putea transmite pe urmätoarea
adresä de e-mail info@ro.engie.com, pãná, la data la care prezentul Regulament produce efecte. Dupá
aceastä datä, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestalie,
6.2. 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 cätre participant în legáturã cu aceastá campanie.
6.3. În eventualitatea existenfei unor neconcordanle asupra validitä1ii unei înregistrári în cadrul acestei
Carnpanii, participantul îçi pierde ordinea de prioritate a participanlilor la Campanie, urmând sá devinä
eligibil pentru Campanie doar dupá îndeplinirea tuturor condiliilor prevázute de prezentul Regulament.
6.4. Organizatorul nu îçi asumä responsabilitatea pentru:

a) situafiile în care participantul nu se mai af7âîn perimetriul festivalului.
b) situaliile în cale anumili participanli înregistrafi sunt in incapacitate cle a participa parlial sau integral

la concurs, dacä aceastá incapacitate este cauzatá de unele circumstanle aflate în afara controlului pe

care Organizatorul îl poate, în mod rezonabil, exercita. Aceste circumstan{e se pot datora:
informaJiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în
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oricc alt mocl. îr.ì urnla acliLìnilor ulilizatorilor paginii rveb. a 1ìnc!ionãrrii echiparnentelor dc calcul
ale acestora. aplica[iilor acestora saLl altor echiparncntc tehnice alc aceslora 1'olosite în derularea
contpetiliei. Aceste circunrstan{e se pot dalora. de asemcr-rea. dificultálilor tehnice care pot afecla
func(ionarea conexiunilor Inlernel çi/sau a echiparnentelor de calcul çi/sau a aplicafiilor lirnizorului
de Internet çi/sau funclionarea defectuoasá a e-mail-ului, Iìe în cazul Organizaforului, fie în cazul

pantului. cauzatâ de probleme tehnice çi/sau de trahc intens pe Intemel, în general, sau pe

na web, în special, sau de ambele tipuri de problerne. Aceste circumstanfe se mai pot datora:
deteriorári sau defecte cu efèct potenlial asupra echipamentelor de calcul, aplicaliilor çi/sau

datelor stocate ale participanlilor sau ale unor terfi, în urma participárii la competitie. Aceste
circumstanle pot, de asemenea, sá se datoreze unor schimbári de legislalie care sá influenleze
derularea çi implementarea competiliei (precum deciziile adoptate de autoritáJile civile, regimul de

razboi, catastrofele naturale qi alte evenimente similare), câçtigurile obltinute în urma competiliei,
valoarea acestora, funclia acestora, condiliile de acordare a acestora çi/sau distribuirea.
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6.5. Eventualele litigii apárute între Organizator çi Parlicipanlii la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale

amiabilä sau, în cazul în care aceastä cale nu va fi posibilá, litigiile vor fi solu{ionate de instanfele
competente de la sediul Organizatorului.
6.6. Legea aplicabilá este legea romana.

Secfiunea 7. Încetarea Campaniei

7 .l . Prezenta Campanie poate înceta înaintea datei de 09.09.2018 numai în cazul apariliei unui eveniment ce

constituie fo4ä majorä conform legislaJiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitáJii Organizatorului, din
motive independente de voinla sa, de a continua prezenta Campanie.
7.2. În cazul avut în vedere la punctul 10.1, Organizatorul nu mai este {inut la nicio obligafie cátre

ParticipanJii la Campanie, dupá cum nu este Jinut la plata unei sume cu titlu de despágubire sau altele
asemenea.

Secfiunea 8. Prelucrarea datelor personale

8.1. Prin exprimarea acordului de participarela Campania,,Furnizor de energie la Bucharest Street Food
Carnival" Participanlii îçi exprimä consim!ámântul ca datele sale cu caracter personal sá fie prelucrate în
scopul înregistrãrii çi validärii câçtigãtorilor Campaniei, precum çi în scopul înmânãrii premiilor
câçtigãtorilor. Datele cu caracter personal ale câçtigätorilor (numele çi prenumele) ar putea fi fãcute publice
pe adresa de Facebook ENGIE Romania.

8.2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numeleo prenumele, adresa, telefon si email.
8.3. Date cu caracter personal reprezintä orice informaJii privind o persoaná ftzicá identihcatä sau

identificabilá ("persoznavtzatá"); o persoanáfizicá. identificabilá este o persoanä 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 de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identitä1ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

8.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaliune sau set de operaJiuni care se

efectt¡eazá asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,

inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultatea, utilizarea,
dezvaluirea cátre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, aláturarea ori combinarea, blocarea,

çtergerea sau distrugerea.

8.5. Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Exceptând cazurile de retragere
a acordului de prelucrare a datelor în scopul menfionat la art. 8.1 de mai sus, Organizatorul va efectua
prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata derularii Campaniei.
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fl.(r. Plin exprirnarea acorclului cìe participare la Canrpanie. Paflicipanlii cleclar'á cã au lual la cunoç1ir.r!ãr dc
fàptul ca îçi pot rclrage consinr!án'rân1ul penlru prelucrarea datelor în scopul nretrliona1 la art. fì.1 cle nrai sus

oricând pe perioada de clerulare a Canrpaniei (durata dc prclucr¿rre a datelor cu caracter personal).

Retragerea consin!ámâr-rtului se poate rcaliza printr-o solicilare scrisa l'orn'rulatá pe adresa de e-n-r

le.col-t1.

8.7. Refuzul Participanfilor fafã de prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre Organiza
inclusiv retragerea consimtãmântului, pentru scopul precizat la art. 8.1 de mai sus, echivaleaza
imposibilitatea participãrii în cadrul Campaniei.

8.8. Prin participarea la Campanie, indiferent de modalitatea tehnicá, Participanlii confirmá cunoaçterea
prevederilor Regulamentului çi îçi exprimá acordul în privinta acestora. Participanlilor la Campanie le sunt
garantate drepturile prevázute de Regulamentul nr. 679127.04.2016 privind proteclia persoanelor fizice în
ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi privind libera circulalie a acestor date, dupá cum
utmeazâ:
a) Dreptul de a fT informat: prin citirea prezentului Regulament, Participanlii au fost informafi, despre

identitatea Organizatorului çi datele sale de contact, datele de contact ale responsabilului cu protecJia
datelor ce se regasesc pe engie.ro, scopurile pentru care Organizatorul prelucreaza datele furnizate,
precum çi temeiul juridic al prelucrárii, terfii 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) Dreptul de acces la date: Participanlii au dreptul,pebazaunei cereri scrise, datate çi semnate sau a unei
cereri in format electronic, de a obline de la Organizator conf,rrmarea faptului cä datele furnizate sunt sau

nu prelucrate de Organizator. Aceastá cerere va fi solujionatá în mod gratuit în limita unei cereri pe an. În
cazul în care ceÍerea este introdusä in format electronic çi cu exceplia situaliei în care a fost solicitat un
alt format, informafiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

c) Dreptul la rectificare: Participanlii au dreptul de a obline de la Organizator,fárá"întãrzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

d) Dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fï uitat"): Participanlii au dreptul de a obline din partea
Organizatorului çtergerea datelor cu caracter personal, ftrá,întãrzieri nejustificate, în condiliile legislaliei
aplicabile.

e) Dreptul la restricfionarea prelucrãrii datelor: Participanlii au dreptul de a obline din partea
Organizatorului restriclionarea prelucrárii în condiliile legislaliei aplicabile.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: Participanlii au dreptul de a primi datele cu calacter personal
furnizate Organizatorului într-un format structurat, utilizat 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), färä obstacole din partea Organizatorului, Exercitarea acestui drept nu
aduce atingere dreptului de stergere a datelor, precum si drepturilor si libertatilor altora.

g) Dreptul la opozi{ie: în orice moment, Participanfii au dreptul de a se opune, din motive legate de situaJia
particulará a fiecäruia în parte, prelucrärii datelor cu caracter personal fimizate, inclusiv creárii de

profiluri.
h) Dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale automate: Participanlii au dreptul de a nu face

obiectul unei deciziibazate exclusiv pe prelucrarea automatä, inclusiv crearea 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 Autoritälii Nalionale de Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal sau
justiliei, pentru apárarea oricaror drepturi garantate de lege in ceea ce priveste protejarea prelucrárii
datelor pelsonale.

8.9. Drepturile mençionate mai sus, cu exceplia celor menlionate Ia art. 8.8, lit. i) de mai sus, pot fi
exelcitate prirfr-un mesaj comunicat la adresa de e-mail intb(@ro.engie.com, in scris, la adresa sediul social
al Organizatorului sau prin apel la numarul de Call Center 021 9366, intre orele 08:30 - 19:00.
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9. Clauze fïnale



9.1. Organizalorul ale dreptul de a rel'uza ouol'area prenriilor în cazul în care acesta a l'ost oblinut prin fi'audã
sarr participarea la Campanie s-a 1ãcut 1àrá respectarea dispozilülor acestui Regulanrent.
9.2. Organizatorul nu îçi asuma responsabilitatea pentru înscrierile care s-au realizat dupa finalizarca

mentelor de Bucharest Street Food Carnival din locatiile anuntate

nu va avea nlclo raspundere pentru nepreluarea premiilor in termentul specihcat in
castigatorii nemaiavand dsreptul sa solicite prin nicun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre

** .( Procesat si autentificat de Socíetate Profesionalã Notarialã VERITAS, astazi data autentificarii,
exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va
în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

MARINESCU MIHAI _ ALEXANDRU

S.S
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