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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"Descoperi Fantastica Lume Carminoo

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul Campaniei (denumita in continuare ooCampania" este DR. OETKER RO S.R.L.
(,,Organizatorul"), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str.
Albesti, nr. 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, Rom6nia, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu
numarul J03 I 1843 I 1993, CUI 422729 5.

1.2 Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei HARMONY ADVERTISING S.R.L. (numita
in prezentul regulament "Agentia 1"), cu sediul in Bucuresti, strada Semicercului, nr. 4, sector 1,

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40 I | 66 5 0 I 0 5 .12.201 9,CIF RO4 1 98 75 70.

1.3 Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Agentia 2"), ctr sediul in Str.
Siriului, w.42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l 829512000,
cod fiscal RO13351917.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care
este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 50612004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si
prevederile Regulamentului european 67912016 privind protectia persoanelor frzice, in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil,
in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https:/carmi!.droet sau printr-o solicitare
adresata Organizatorului la Str. Albesti, nr. 50, Curtea de Arges, Jud. Arges sau adresata Agentiei 1,

strada Semicercului, nr. 4, sector 1.

2.2 Potrivit liberei decizii a Orgarizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu ro1 informativ. Informatiile pe
care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul
de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a

Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi
comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma
actualizata, pe website-ul https://carmin_.dloetker.ro, cu cel pfiin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in
vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
3.2 Campania se desfasoara in perioada 0L martie 2022, ora 00:00:01 si 30 aprilie 2022, ora23:59:59
(denumita in continuare ,,Perioada campaniei) pe parcursul a 9 saptamani de campanie impartite astfel:



Saptamana 1: 01.03.2022 - 06.03.2022;
Saptamana 2: 07 .03.2022 - 13.03.2022;
Saptamana 3 : 14.03.2022 - 20.03.2022;
Saptamana 4: 21.03.2022 - 27 .03.2022;
Saptamana 5 : 28.03.2022 - 03.04.2022;
Saptamana 6: 04.04.2022 - 10.04.2022;
Saptamana 7: 11.04.2022 - 17.04.2022;
Saptamana 8 : 1 8.04.2022 - 24.04.2022;
Saptamana 9 : 25.04.2022 - 30.04.2022

3.3 Organizatorul nu iqi asumd rdspunderea pentru situaliile in care Campania promoJionala nu se va putea

desfrgura in condilii optime in anumite magazine, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce tin,
fie de disponibilitatea magazinelor, fie de stocul de produse participante la promotie al magazinelor sau

de orice altd situalie care nu va permite desfdqurarea Campaniei promotionale in condiliile stabilite de

regulament.

IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1 La Campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din
Romania, denumite in continuare "Produsele Participante":

CARMIN ROSU 10 OUA

CARMIN VERDE 10 OUA

CARMIN GALBEN 10 OUA

CARMIN ALBASTRU ].0 OUA

CARMIN VIOLET 10 OUA

CARMIN ROSU 30 OUA

CARMIN VERDE 30 OUA

CARMIN GALBEN 30 OUA

CARMIN ALBASTRU 30 OUA

CARMIN VIOLET 30 OUA

CARMIN KIT ROYAL

CARMIN 4 CULORI

CARMIN VOPSEA SIDEFATA

CARMIN SIDEF NUANTE DE POVESTE

CARMIN KIT PENTRU DECORAT

CARMIN KIT SIDEF RETRO

CARMIN KIT SIDEF CLASIC
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a participa in cadrul Campaniei, participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs
participant. Achizitionarea mai multor produse participante pe acelasi bon fiscal nu da

de a inscrie acel bon fiscal de mai multe ori. Un numar de bon fiscal se
o singura data in cadrul Campaniei.

fiscala ce atesta achizitia produselor participunte in perioada de clesfasurare a
trebuie pastrat intreg si nedeteriorat. Pierderefl sau deteriorurea acestuia, in orice mod,

va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig. In cazul in care pe bonul fiscal nu apare
denumirea de CARMIN, Participantul va trebui safaca dovada si cu ambalajele produselor Carmin
participante achizitionate pe bonul respectiv.
4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
circumstanta cate ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.3lncadrul Campaniei Promotionale, Produsele Participante pot fi marcate sau nu cu ambalaje/etichete
promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie, si sunt disponibile in limita stocului existent din
fiecare magazin in parte.

V. SECTIUNEA 5. DRE DE INSCRIERE
5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele frzice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul
sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in
Campanie si care acceptatermenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a
prevederilor prezentului Regulament.

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de
or ganizar ea si de sfasurarea Campaniei ;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati
la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie,
precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art.5.3.

VI. SECTIUNEA 6. MEC ISMUL CAMPANIEI
6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
6.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante conform sectiunii 4.1 de mai sus, pe un
singur bon fiscal sau factura fiscala, in perioada Campaniei , 0l .03 .2022 - 30.04.2022, din ofice magazin
ce comercializeazaprodusele participante, si sa poata face dovada de achizitie;

c) Participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau a mai multor numere
de bon fiscal sau factura fiscala ce atesta achizitia Produselor Participante, prin accesarea website-ului
https://carnrin.droetker.ro cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai
jos. Un Participant are dreptul la o singura inregistrare in Campanie pebaza aceluiasi bon fiscal/ factura
fiscala. Pe baza unui bon fiscal/factura fiscala inscris/a, un participant are o singura sansa de castig
indiferent de numarul produselor participante aflate pe bonul fiscal/factura fiscala. Daca se inscriu prin



website de mai multe ori cu acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala, nu se vor multiplica sansele de

castig indiferent de numarul produselor participante care se afla pe bonul fiscal/ factura fiscala.

d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

e) Participantul va folosi in momentul inscrierii un numar de telefon mobil valid, personal, valabil .$

..!

(:,

urmatoarele retele de telefonie mobila disponibila pe teritoriul Romaniei: Orange, Telekom, V
si Digi; _8.4t.u

0 Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 3 numere de bon fiscal/ factura fiscala pe

zi. Orice alta inscriere efectuata dupa acestea 3 vor fi luate in calcul doar daca acestea sunt inscrise intr-
o alta zi dinperioada Campaniei.

g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon:

h) Acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea
prevazuta in Sectiune a 6.2.

i) In cazul in care se constata ulterior (ex. Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare/in
procedura de verificare), ca acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala ce apartine aceluiasi bon fiscali
factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator de pe acelasi sau de pe mai multe numere de telefon
mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru partiicpantul al carui numarul de telefon este

corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologic araportatala orareceptiei inbaza
de date a Organizatorului si nu la momentul inscrierii numarului bonului fiscal/ facturii fiscale.

6.2 Inscrierea in Campanie:

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campanie este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii :

. Participantul trebuie sa achizitioneze produse participante conform sectiunii 4.I de mai sus din
prezentul Regulament, si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala in original si nedeteriorat;
. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor arl, 5 de mai sus din
prezentul Regulament;
o participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului
https://carrnin.droetker.ro, accesarea sectiunii "INSCRIE-TE" si completarea urmatoarelor informatii:
- Numarul de Telefon;
- Numarul Bonului fiscal/ factura fiscala;
- Databonului fiscal/ factura fiscala;
- Nume;
- Prenume;
- Magazin;
- Judet;
- Bifa "Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale";
- Bifa "Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile";
- Bifa "Declar co am varsta peste 18 ani".

Participantul trebuie sa pastrese bonulfiscaUfacturaJiscala in original si nedeteriorat/a. Bonul

ftscaUfacturafiscala trebuie sa ateste achizitia produselor participante in perioada de clesfosurare
a Campaniei.
Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

Mesajele campaniei:
(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 01.03.2022 ora 00:00:01, indiferent de cate
inscrieri efectueazao participantului i se va afisa un mesaj cu urmatorul continut:

.*'out



a 'oDescoperi Fantastica Lume Carmin" nu a tnceput tncd. Cumpdrd produse
pe un singur bonfiscall factura frscala, tn perioada Campaniei, respectiv 01.03.2022 -

2022, ;i tnscrie numdrul bonuluifiscall facturafrscalape http,s://carntin.droetker.ro.
un Participant efectue^z o inscreiere valida aferenta unui moment castigator al unui

saptamanaVlunar, acesta va primi urmatorul mesaj:

+
,g

i! Ai fost desemnat potential castigator al unui premiu saptamanal. Pastreaza bonul fiscal sau

fiscala, te vom contacta in curand. Maresteli sansele cu mai multe inscrieri.
-'A' i! Aifost desemnat potential castigator al unui premiu mare. Pastreaza bonulfiscal sau

facturafiscala, te vom contacta in curand. Mareste-ti sansele cu mai multe inscrieri.
(c) Daca un participant a efectuat o incriere valida in Campanieo va primi urmatorul mesaj:
Iti multumim pentru participare! Te-ai inscris cu succes in campania " Descoperl Fantastica Lume
Carmin ". Inscrie mai multe bonurifiscale, pentru mai multe sqnse de castig. Nu uita sa pastrezi
bonul fiscal si ambalajele produselor Carmin achizitionate.
(d) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al4-lea numar de bon fiscaUfactura fiscala
intr-o zi de campanieo acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale/fucturi fiscale admise pentru aceasta zi de campanie
(3 bonuri/facturi). Acest bonfiscal/fucturafiscala il/o poti inscrie maine pe site.
(d.1) Daca un participant incearca sa introduca cel de-al4-lea numar de bon fiscal in ultima zi de
campanieo acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de bonurifiscal/facturifiscale admise pentru aceasta zi de campanie
(3 bonuri/facturi). Iti mullumim pentru participare!
(e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Campania ooDescoperl Fantastica Lume Carmin" s-a incheiat pe data de 30.04.2022. Iti multumim
pentru participare si te asteaptam la urmatoarele campanii promotionale!
(f) Daca acelasi numar de bon fiscal este inscris de mai multe ori utilizand in formularul de
inscriere de pe site acelasi numar de telefon:
Ai mai inscris acest numar de bonfiscal in cadrul campaniei. Te rugam sa participi cu un olt bon!
6.3. Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Campaniei;
(2) Daca Participantii transmit Numere de bon jiscaU factura ftscala care sunt fie eronate, fie
incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
(3) Daca Participantiiindica in formularul online de pe site-ul https://carn-rin.droetke!.ro numere de
telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie
de pe teritoriul Romaniei.
(4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau
echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, od au fost efectuate
cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii RegulamentuluL

VII. REMIILE CAMP E
7.1 ln cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

7.1.1 Premii acordate momente norocoase:

Tipologie Premiu Cantitate BUC
Valoare unitara

(TVA inclus)

Valoare

totala (TVA

inclus)

LEGO Harry Potter 9 506.58 lei 4559.25 lei

7.I.2Premii Mari acordate prin momente norocoase



Tipologie Premiu Cantitate BUC
Valoare unitara

(TVA inclus)

Valoare

totala (TVA

inclus)

Playstation 5 3 3900.10|ei
1L700.30

lei

t
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7.2 Valoarea totala a premiilor este de 16259.55 LEI, TVA inclus

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/
parametrilor premiilor castigate

7.4 Specificatiile premiilor:
1. LEGO Harry Potter turnul-cu-ceas-hogwarts:
. Include opt minifigurine LEGO@ Harry PotterrM: Harry Potter, Ron WeasleyrM, Hermione GrangerrM,
Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus DumbledoretM gi Madame Maxime.
. Toate minifigurinele au baghete magice ;i costume pentru Balul de Crdciun.
. Acest set de joacd LEGO@ Harry PotterrM include un turn cu ceas pe trei niveluri, holul de la intrare,
aripa spitalului, baia Prefecfilor, biroul lui Dumbledore qi o zond cu decorafii din gheald pentru balul de

Crdciun.
. Setul este prevdzut cu un mecanism de schimbare a ceasului pentru a crea aventuri cu Clepsidra
Timpului Ei o funcfie de dans pentru a da drumul Balului de Crdciun.
. Holul de la intrare include un cufbr qi Pocalul de Foc.
. Sala de Apdrare contra Magiei Negre include o masd, un scaun, pofiuni, o vitrind din sticld, o carte, un
birou cu pand qi sticlu!6 de cerneald, o lampd construibild qi o tabld.
. Aripa spitalului conline doud paturi qi doud ldmpi construibile.
. Baia prefeclilor are un geam cu o sirenS.
. Biroul lui Dumbledore include un scaun qi un birou cu pand qi sticluld de cerneald, Pensivul qi sabia

lui Gryffindor.
. Scena de la Balul de Crdciun include doud mese din gheald cu doud pahare, o sculpturd din gheafd

construibild qi un brad de Crdciun.
. Turnul cu ceas Hogwarts mdsoard peste 35 cm indllime,34 cm lungime qi 18 cm ldfime.

2. PlayStation 5, 825G8 * Joc Ratchet & Clank: Rift Apart:

Specificatii

Tip consola

Platforma

Capacitate SSD

Memorie RAM

Procesor

Numar nuclee

Hardware

PlayStation 5

825 GB

16 GB

x86-64-AMD Ryzen Zen 2

8
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CA.

Placa grafica

itate optica

at

Conectivitate

AMD Radeon RDNA 2-based
graphics engine

Blu-Ray

Fizic (CD)

Bluetooth

Retea

Wi.Fi

Porturi

vs.1

to/t0,o/tooO Mbps

8O2.tt a/b/glnlaclax

1x HDMI Output
1 x USB Type-A (Hi-Speed

usB)
2 x USB Type-A (Super-Speed

USB 10Gbps)

1 x USB Type-C

7.5 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum 2 premii diferite, respectiv I
premiu saptamanal si 1 premiu mare. Cu un bon fiscal/factura fiscala un Participant nu poate castiga mai
mult de un premiu acordat in cadrul Campaniei.

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA
PREMIILOR
Premiile Campaniei vor fi acordate dupa cum urmeza:
8.1 Premii saptamanale si premiile mari acordate prin momente norocoase:
Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment
castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment
castigator (un numar intreg intre 1 si 10). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul
corespunzator perioadei Campaniei. In total vor fi extrase 9 momente norocoase pentru premiile
saptamanale, cate un moment norocos pentru fiecare saptamana de Campaniei. Iar pentru premiile mari
vor fi extrase 3 momente norocoase pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un
document scris si autentificat de catre un notar public, anterior inceperii Campaniei.

Va fi desemnat castigator Participantul care efectueazao inscriere valida dupa un moment castigator si al
carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv
(Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziuaZ momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine
are valoarea3.Ya castiga Participantul care a introdus al 3-lea numar de bon fiscal valid dupa momentul
hh:mm). Urmatoarele 5 inscrieri valide si care indeplinesc conditiile prezentului regulament, vor fi
considerate ca fiind rezerve.

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a efectuat nici o inscriere valida si astfel nu s-a putut desemna
nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator
va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator anterior (de ex: daca primul
moment castigator este ora 10:00:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul moment este 12:07:00 cu numar



de ordine 2,iar intre cele2 momente nu au fost efectuate inscrieri valide, al treia inscriere valida efectuata
dupa 12:07:00 (care rcprezinta si a treia inscriere dupa ora 10:00:00) va fi desemnata castigatoare
ora 10:00, a doua inscriere valida dupa desemnarea castigatorului primului moment va fi
castigator pentru ora 12:07:00. Urmatoarele inscrieri valide ce indeplinesc conditiile
Regulament vor fi considerate ca fiind rezerve in ordinea cronologica a inscrierilor. Pentru
castigator vor fi alocate un numar maxim de 2 rezerve aferente.

IX. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PIIRI,ICAREA CASTIGATORILOR.

a
I 1

t

INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 vaincepe procesul de validare a acestora, ocazie cu
care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor
dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de

telefon mobil utilizatpentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 - 20:00, de 3 ori in maximum
5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru

identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat,
dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va fumiza Organizatorului in momentul
contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele
contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in
Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu
participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-

mail(adresa de e-mail va fi solicitat doar participantilor ce opteazapentru primirea link-ului prin e-mail);
2. Trimita urmatoarele documente: copie/pozabon fiscal/ factura fiscala si o copie/pozaCl in termen
de 3 zile de la momentul incheierii convorbirii telefonice.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web,
accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua
modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa

ftnalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii
telefonice.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic,
in termenul specificat.
Daca Participantul nu incurca documentele solicitate in termen de 3 zile de primirea link-ului, acesta

vaJi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii
documentelor si, incazulin care documentul/ele primitleprezintaneregularitati, Participantul va fi anuntat
si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unui Participant i se va da

sansa de a incarca de maxim 3 ori dovada.In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului
fiscal/ factura fiscala lizibila, in care sa se vada produsul participant, magazinul, numarul de bon hscal/
factura fiscala si data acestuia, premiul va fi invalidat si se va trece la rezerve in ordinea cronologica a

inscrierilor valide si necastigatoare.
2. ln cazul in care un Parlicipant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate
informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link
catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si

inmanare a premiilor, in termen de 5 zile de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator.
Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maximum3 zile de la momentul primirii
link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform



ui, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii.
acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/pozabon fiscal/

fiscala in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in
nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in

3 zile de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea
a inscrierilor valide si necastigatoare.

va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care
nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a

primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor
contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Dupa frnalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termen de maximum 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate
prevederile prezentului Regulament.

9.5 ImposibilitateaParticipantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor
neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la
invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, faranicio despagubire
din partea Organizatorului.

9.6 Daca un premiu nu se acorda ca uffnare a neindeplinirii de catre Participant auneia sau a mai multor
conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor
prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a inscrierilor valide si
necastigatoare. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte
rezerve, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare si se va relua procesul de notificare
si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in
proprietatea Organizatorului, Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul
Participantilor desemnati initial.

9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de u nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori
nu indeplinesc conditiile de validare suu in cazul in care nu sunt suJiciente inscrieri in Campanie.
9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://carrnin.drggiker.Ilr- intr-o
sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii
ultimului castigator.

9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare,
pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare
a castigatorilor, dar nu mai taruiu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe
https ://carm in. droetker. ro. In momentul livrarii premiului se va semna un proces verbal de predare primire
a premiului.

9.10 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 orila adresa indicata de castigator in
procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.11 In cazulin care premiile sunt rcfuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa
in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

X. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul
Fiscal aprobat prin Legea nr.22712015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de
orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.



10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor
trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie ,

etc).

XI. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
abuz sau orice alte tentative care at putea afecta imaginea acestei Campanii, precum sl a
Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului incauzadin Campanie si cu sesizarea

organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la
aceasta decizie.

ll.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Or ganizatorului este defi nitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
r' Pierderea bonului fiscal/ factura fiscala;
{ Bonuri fiscale/ facturi fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere
al continutului;
r' Lipsa produselor participante din magazine;
r' Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
/ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/ facturilor fiscale sau

continutului acestora;
/ Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
/ Erorile in datele fumizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea
Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici
un fel de obligatie in cazul fumizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea
identifi carii castigatorului sau inmanarii premiului ;

/ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de

Organizatoy
/ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
Oficial;
r' Situatiile in care numarul de telefon completat in formularul de inscriere de pe site nu poate fi
identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in
aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
r' Intreruperilei disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii
retelelor pe perioadele de trafic intens;
/ Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele

Organizatorului neparticipante la Campanie;
/ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de

catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia

situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
./ Organizatorul nu va fi responsabil pentru intaruierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de

intaruieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
/ Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator
si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

ll.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau

unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
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XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA D TE,I,OR CU CARACTER PERSONAL
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l2.l Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa I a prezentului
Regulament

I. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA

poate inceta inainte de implinirea perioadeiprevazute in cazul producerii unui eveniment
tuie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de

de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
ora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre

, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui
il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand
inbaza liberei deciziii aOrganizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie
si cu respe ctarea prevederilor Regulamentului.

XIV.SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
L4.l Pafticipantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email
la adresa oetker@harmonyad.ro sau prin posta la adresa in Bucuresti, strada Semicercului, nr. 4, sector 1,

panaladata de 30.05.2022, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare
de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii
acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa
postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITA,S, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramAne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

VOICAN OLIVIA.MANUELA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial alCampaniei

"Descoperi Fantastica Lume Carmin"

("Campania")

- lnformatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

ln vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre:

DR. OETKER RO S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu

sediul in Str. Albesti, nr. 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, Rom6nia, inregistrata la Registrul

Comertului Bucuresti cu numarul JO3/L84311993, CUI 4227295 (denumita in continuare

"Operatorul"),

prin intermediul HARMONY ADVERTISING S.R.t. cu sediul in Bucuresti, strada Semicercului,

nr. 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/1,665O/O5.12.2O79, CIF

RO4t987570, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza

"lmputernicit"),

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1-, Bucuresti, inregistrata

la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare ROL335L917, avand

numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al lmputernicitului
(denumita in cele ce urmeaza "Subimputernicit"),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

DR. OETKER RO S.R.L,, odreso: Str. Albesti, nr.50, Curtea de Arges, Jud. Arges.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

ln cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:

Pentru toti participantii:

Numar de telefon;
Nume;

Prenume;

JudeU

Pentru castigatori:

Nume si Prenume;

Data nasterii;

Numar de telefon;
Adresa email;

Adresa de livrare;

Copie Cl;

4-



Semnatura;

Voce.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este

obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in urmatoarele

scopuri:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei;

ii) Desemnareasivalidareacastigatorilor;

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului;

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura

cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial

alCampaniei "Descoperi Fantastica Lume Carmin", acceptat de consumator in momentul

inscrierii in Campanie.

lnregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la

Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a

preconstitui eventuale dovezi privind modulde comunicare cu participanlii pentru procesulde

validare 9i inmanare a premiilor.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite lmputernicitului Operatorului - HARMONY

ADVERTISING S.R.L.; MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care

Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60

de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi

stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu

respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare

aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu

respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data

colectarii acestora.
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La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va

sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand

lmputernicitului/ lm puternicitilor obligatii simila re.

M Drepturile persoanelor vizate

ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza

Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate,

conform prevederilor legale a plicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,

atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze

legalitatea prelucrariiefectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata

Operatorului la adresa Str. Albesti, nr 50, Curteo de Arges, Jud. Arges, Romania, in atentia

,, Departamentului Trade Marketing".

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

lntrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data

inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de

18 ani. ln situatia in care Operatorul/ un lmputernicit primeste date cu caracter personal

apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/
distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ lmputernicitului. ln cazul in

care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter
personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/
distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea

asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna lmputernicituluiobligatii similare.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate

de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal,

de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la

datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
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10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal



Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata

desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru

protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta

drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul

Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin

aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

ln masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal

apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu

privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate gifaptul ca aceste date

sunt folosite in scopul desfagurarii Campaniei gi ca au obtinut acordul persoanelor respective

pentru aceasta operatiune. ln acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste

persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia

aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor

date.


