REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
" La revedere coroane, bun venit gașcă”
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale „La revedere coroane, bun venit gașcă!” (numita in cele ce
urmeaza “Campania”) este Ursus Breweries S.A. cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2,
Sector 2, cod postal 020112, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/20456/2005, avand cod unic de inregistrare RO 199095, inregistrata la Autoritatea
Nationala De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865 si numita in cele
ce urmeaza “Organizatorul”.
Campania promotionala se va desfasura la nivel national pe website-ul www.momente.cool in
intervalul 3. 04. 2017 – 18.04.2017 ora 23:59, in conformitate cu prezentul regulament care este
obligatoriu pentru toti participantii.
Baza de date si site-ul Campaniei promotionale vor fi operate prin intermediul Kubis Interactive SRL cu
sediul in Str. Spatarului, nr. 7, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/10875/2008, C.U.I.
RO24083160, in calitate de imputernicit al Operatorului (Organizatorului) in sensul Legii nr. 677/2001
privind protectia datelor cu caracter personal, inregistrat in acest sens in Registrul de Evidenta a
Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr.16954/2010, numita in cele ce urmeaza
“Agentia”.
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin
afisare pe www.momente.cool si va fi disponibil pentru oricine in mod gratuit trimitand o scrisoare la
sediul Ursus Breweries S.A. : Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, etaj 2, Sector 2, cod postal 020112,
Bucuresti, Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora pe
www.momente.cool. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii
campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul nu isi asuma raspunderea
pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe
site.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 3.04.2017- 18.04.2017 ora
23:59, ora Romaniei, GMT +2.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisa participarii tuturor utilizatorilor website-ului www.momente.cool, persoane
fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti pana la data crearii
contului de utlizator pe pagina www.momente.cool si care respecta termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial, (denumite in continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, angajatii
si reprezentatii URSUS BREWERIES S.A., ai agentieiilor organizatoare a Campaniei si/sau ai companiilor
distribuitoare ale URSUS BREWERIES S.A., si nici rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul
al II- lea inclusiv) ale acestor categorii de persoane, sotii/sotiile si afinii acestora.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Fiecare utlizator al website-ului www.momente.cool va primi un e-mail in care va fi informat de
Campanie, numarul de “Coroane” cumulate in cont si un link ce il va redirectiona catre categoria de
premii pentru care se incadreaza. In cadrul Campaniei se vor acorda premii prin tragere la sorti si premii
garantate. Utilizatorii (Participantii) pot opta pentru una din categoriile de premii acordate, in functie de
numarul de “Coroane” cumulate in cont, dupa cum urmeaza:
1. Utilizatorii care au cumulat intre 200 si 299 de coroane, se pot inscrie in tragerea la sorti
pentru unul din cele doua tipuri de premii: un bilet la film in reteaua Cinema City sau un
Voucher la Zonga Premium. Pentru a intra in tragerea la sorti pentru unul dintre aceste
premii, fiecare participant trebuie sa acceseze link-ul primit pe adresa de e-mail si sa
completeze urmatoarele informatii:
o Nume si prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Alege tipul de premiu pentru care doreste sa participe;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti pentru tipul de
premiu ales. Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti
pentru unul din premiile acestui prag. Inscrierea in tragerea la sorti se va face in schimbul tuturor
coroanelor pe care un utilizator le-a acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea
formularului pentru una dintre tragerile la sorti, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.

2. Utilizatorii care au cumulat intre 300 si 499 de coroane se pot inscrie in tragerea la sorti
pentru unul din cele doua tipuri de premii: un Tricou Ursus sau 2 Bilete la film in reteaua
Cinema City. Pentru a intra in tragerea la sorti pentru unul dintre aceste premii, fiecare
participant trebuie sa acceseze link-ul primit pe adresa de e-mail si sa completeze
urmatoarele informatii:
o Nume si prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Alege tipul de premiu pentru care doreste sa participe; In cazul in care Participantul va
opta pentru tricou, vor completa marimea tricoului si adresa de livrare;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti pentru tipul de
premiu ales. Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti

pentru unul din premiile acestui prag. Inscrierea in tragerea la sorti se va face in schimbul tuturor
coroanelor pe care un utilizator le-a acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea
formularului pentru una dintre tragerile la sorti, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
3. Utilizatorii care au cumulat intre 500 si 999 de coroane se pot inscrie in tragerea la sorti
pentru unul din cele doua tipuri de premii: 2 Tricouri Ursus sau 4 Bilete la film in reteaua
Cinema City. Pentru a intra in tragerea la sorti pentru unul dintre aceste premii, fiecare
participant trebuie sa acceseze link-ul primit pe adresa de e-mail si sa completeze
urmatoarele informatii:
o Nume si Prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Alege tipul de premiu pentru care doreste sa participe; In cazul in care Participantul va
opta pentru tricouri, vor completa marimea pentru ambele tricouri si adresa de livrare;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti pentru tipul de
premiu ales. Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti
pentru unul din premiile acestui prag. Inscrierea in tragerea la sorti se va face in schimbul tuturor
coroanelor pe care un utilizator le-a acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea
formularului pentru una dintre tragerile la sorti, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
4. Utilizatorii care au cumulat intre 1000 si 1999 de coroane, se pot inscrie in tragerea la sorti
pentru unul din premiile constand in Voucher eMAG in valoare de 100 de lei. Pentru a intra
in tragerea la sorti pentru unul dintre aceste premii, fiecare participant trebuie sa acceseze
link-ul primit pe adresa de e-mail si sa completeze urmatoarele informatii:
o Nume si prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Sa citeasca Regulamenrul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor intra automat in tragerea la sorti pentru unul
din premiile acestui prag. Inscrierea in tragerea la sorti se va face in schimbul tuturor coroanelor pe
care un utilizator le-a acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea formularului
pentru una dintre tragerile la sorti, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
5. Utilizatorii care au cumulat intre 2000 si 3999 de coroane vor primi un premiu garantat
constand intr-un Voucher eMAG in valoare de 150lei. Acestia trebuie sa acceseze link-ul
primit pe adresa de e-mail si sa completeze urmatoarele informatii:
o Nume si prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor primi garantat premiul, prin adresa de e-mail.

Inscrierea pentru premiul garantat se va face in schimbul tuturor coroanelor pe care un utilizator le-a
acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea formularului pentru unul dintre premiile
garantate, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
6. Utilizatorii care au cumulat intre 4000 si 5999 de coroane vor primi un premiu garantat
constand intr-un Voucher eMAG in valoare de 200lei. Acestia trebuie sa acceseze link-ul
primit pe adresa de e-mail si sa completeze urmatoarele informatii:
o Nume si Prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor primi garantat premiul, prin adresa de e-mail.
Inscrierea pentru premiul garantat se va face in schimbul tuturor coroanelor pe care un utilizator le-a
acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea formularului pentru unul dintre premiile
garantate, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
7. Utilizatorii care au cumulat intre 6000 si 7999 de coroane vor primi un premiu garantat
constand intr-un Voucher eMAG in valoare de 225lei. Acestia trebuie sa acceseze link-ul
primit pe adresa de e-mail si sa completeze urmatoarele informatii:
o Nume si Prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor primi garantat premiul, prin adresa de e-mail.
Inscrierea pentru premiul garantat se va face in schimbul tuturor coroanelor pe care un utilizator le-a
acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea formularului pentru unul dintre premiile
garantate, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
8. Utilizatorii care au cumulat mai mult de 8000 de coroane, vor primi un premiu garantat
constand in Voucher eMAG in valoare de 250 lei. Acestia trebuie sa acceseze link-ul primit pe
adresa de e-mail si sa completeze urmatoarele informatii:
o Nume si Prenume;
o Adresa de e-mail;
o Numar de telefon;
o Sa citeasca Regulamentul campaniei si sa fie de acord cu conditiile si termenii acestuia,
bifand in acest sens, optiunea: “Am citit Regulamentul Campaniei”.
Respectand pasii de mai sus, Participantii/Utilizatorii vor primi garantat premiul, prin adresa de e-mail.
Inscrierea pentru premiul garantat se va face in schimbul tuturor coroanelor pe care un utilizator le-a
acumulat in platforma. Astfel, dupa completarea si trimiterea formularului pentru unul dintre premiile
garantate, utilizatorul va ramane cu 0 coroane in cont.
Utilizatorii/Participantii vor primi un email de informare cu privire la camapanie pe adresa de mail
furnizata la inregistrarea in platforma, sub forma unui newsletter. Emailul va fi trimis in data de
3.04.2017, iar utilizatorii se vor putea inscrie in campanie pana la data de 18.04.2017 ora 23:59.. Dupa

aceasta perioada nu se mai pot inscrie iar numarul de “coroane” cumulate va fi resetat la “0” pentru toti
utilizatorii websiteului momente.cool.
SECTIUNEA 5. VALIDAREA INREGISTRARILOR
Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod obligatoriu si
fara echivoc urmatoarele conditii:
• inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei, respectiv in intervalul
3.04.2017- 18.04.2017. ora 23 :59, ora Romaniei, GMT +2;
• sa urmeze toti pasii descrisi in Sectiunea 4 a prezentului Regulament, in functie de numarul
de “coroane” detinut.
• Un utilizator poate avea o singura inscriere aprobata in campanie, pe intreaga perioada de
desfasurare a campaniei.
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
In cadrul prezentei Campanii promotionale vor fi acordate 2 categorii de premii, dupa
cum urmeaza:
6.1. Premii acordate prin tragere la sorti:

Natura premiului

Numar de coroane
disponibile

Cantitate totala

Valoare neta

Valoare neta

unitara cu

totala cu

bucata

TVA inclus
RON

TVA inclus
RON

1 Bilet la Film in
reteaua Cinema City

200 – 299

250

23.37

5842.5

Voucher Zonga
Premium
1 Tricou cu design
Ursus
2 Bilete la Film in
reteaua Cinema City

200 – 299

250

22

5500

300 - 499

100

16,97

1697

300 - 499

75

46.74

3505.5

2 Tricouri cu design
Ursus
4 Bilete la Film in
reteaua Cinema City
Voucher Emag in
valoare de 100 ron

500 - 999

50

33.94

1697

500 – 999

50

93.48

4674

1000 – 1999

50

100

5000

Descriere Premii:
- Bilete la Film in reteaua Cinema City sunt valabile in orice zi a saptamanii pentru filmele 2D si sunt
valabile pana la data de 15 iulie 2017.
- Voucher-ul Zonga Premium poate fi utilizat pe website-ul https://www.zonga.ro/zonga-premium.

Acesta este valabil 30 zile de la data activarii codului e platforma Zonga de catre utilizator
- Tricou cu design Ursus: Castigatorul va primi un tricou cu un design marca “Ursus” surpriza.
- Voucher-ul eMag in valoare de 100 lei,poate fi utilizat online pe pagina www.emag.ro, doar in
sectiunea boardgames, pana la data de 01 iulie 2017.
Valoarea neta totala a premiilor oferite prin tragere la sorti in cadrul Campaniei este 27 916. lei (cuTVA
inclus).
6.2. Premii garantate:
Natura premiului

Numar de coroane
disponibile

Cantitate totala

bucata

Valoare neta

Valoare neta

unitara cu

totala cu

TVA inclus
RON

TVA inclus
RON

Voucher eMag in
valoare de 150 lei

2000 – 3999

95

150

14250

Voucher eMag in
valoare de 200 lei
Voucher eMag in
valoare de 225 lei
Voucher eMag in
valoare de 250 lei

4000 – 5999

17

200

3400

6000 – 7999

8

225

1800

Peste 8000

8

250

2000

Descriere Premii:
- Voucher-ul eMag in valoare de 150 lei, poate fi utilizat pe pagina www.emag.ro, doar in
sectiunea de boardgames, pana la data de 01 iulie 2017;
- Voucher-ul eMag in valoare de 200 lei, poate fi utilizat pe pagina www.emag.ro, doar in
sectiunile de boardgames si wearables/gadgets, pana la data de 01 iulie 2017;
- Voucher-ul eMag in valoare de 225 lei, poate fi utilizat pe pagina www.emag.ro, doar in
sectiunile de boardgames si wearables/gadgets, pana la data de 01 iulie 2017;
- Voucher-ul eMag in valoare de 250 lei, poate fi utilizat pe pagina www.emag.ro, doar in
sectiunile de boardgames si wearables/gadgets, pana la data de 01 iulie 2017.
Valoarea neta totala a premiilor garantate oferite in cadrul Campaniei este 21.450 lei (cu
TVA inclus).
Parametrii tehnici ai premiilor nu se pot modifica. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor
castigate.
Un participant poate primi maxim 1 premiu in cadrul acestei campanii. Premiile nu sunt
transmisibile.
Valoarea neta totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 49 336 RON cuTVA
inclus.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
7.1. Pentru premiile acordate prin tragere la sorti, se v-a organiza o tragere la sorti electronica, in
data de 19.04.2017.
Pentru fiecare categorie se vor extrage un numar de castigatori egal cu numarul de premii oferite si
cate 15 rezerve.
Fiecare Participant va intra in tragerea la sorti pentru tipul de premiu pentru care s-a inscris.
7.2. Premiile garantate vor fi acordate tuturor participantilor care s-au inscris conform mecanismului
descris in Sectiunea 4, punctele 5, 6, 7 si 8 din prezentul Regulament.
Numele castigatorilor vor fi facute publice pe www.momente.cool, cel tarziu pe data de de
20.04.2017
Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate fi contactat de catre
Organizator in conditiile stabilite (are telefonul inchis, deconectat, nr. de telefon nu este alocat sau nu
raspunde la niciunul dintre apeluri sau la e-mailul-ul transmis), se va apela la rezerve, in ordinea in care
acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura de validare a
castigatorului. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu va putea fi contactata si validata, in aceleasi
conditii si termene prevazute in prezentul regulament ca si pentru castigator, premiul nu se mai acorda si
va ramane in proprietatea Organizatorului.
SECTIUNEA 8. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
Afisarea castigatorilor se va face pana la data de 22. 04.2017 pe www.momente.cool. Acestia vor fi
contactati pe adresa de mail sau pe numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in termen de
5 zile lucratoare de la data afisarii numelor pe site. Daca un castigator nu poate fi contactat dupa 3
incercari, in termenul de 5 zile lucratoare, premiul va reveni primei rezerve extrase in cazul premiilor
acordate prin tragere la sorti. In cazul premiilor garantate, premiul nevalidat va ramane in posesia
Organizatorului.
Premiile constand in Bilete si Vouchere se vor trimite prin e-mail la adresa de e-mail pe care
castigatorul o indica in momentul inscrierii in Campanie, in termen de maxim 45 de zile lucratoare de
la data la care a avut loc tragerea la sorti.
Premiile constand in Tricouri se vor trimite prin curier privat, la adresa de livrare pe care
castigatorul o indica in momentul inscrierii in Campanie, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de
la data validarii castigatorilor. Castigatorii sunt obligati sa semneze un proces-verbal de primire a
premiului in momentul inmanarii acestuia de catre curierul folosit de catre Organizator.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor
influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta

prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator,
Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula
oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo
despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii
dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea
premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
• Pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet, generate de retelele
de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa
Organizatorului;
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de orice tentativa care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea
respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care
sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul
are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
(1) Prin participarea la campania „La revedere coroane, bun venit gasca!” si prin furnizarea in mod
direct, liber, informat si sub semnatura a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima
acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea acestora in
baza de date activa a Operatorului URSUS BREWERIES S.A, operator inregistrat la ANSPDCP cu
prelucrarea si transferul datelor sub nr. 5865 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate si
statistica, si confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.
(2) Kubis Interactive SRL este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Imputernicitul Operatorului
(Organizatorului) pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile
mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A. La randul sau imputernicitul este
inregistrat ca Operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 677/2001, in baza notificarii
nr.16954/2010.

(3) Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
•

•

pentru participanti: nume si prenume, data nasterii, nr.telefon adresa e-mail si adresa de
livrare. Scopurile utilizarii bazei de date sunt: inmanarea premiilor, centralizarea de rapoarte
statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea
persoanelor incluse in baza de date a operatorului URSUS BREWERIES S.A prin diverse
mijloace de comunicare (inclusiv posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise
prin lege), cu privire la alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre Operator.
pentru castigatori nume si prenume, data nasterii, nr.telefon, adresa e-mail, adresa de livrare,
premiul obtinut, semnatura, valoarea premiului si fotografie sau alte materiale informative
legate de promotie si de acordarea premiului, cu acordul liber si informat al castigatorilor.

Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai,
partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit legislatiei.
(4) Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.in mod gratuit si facil, fara nicio justificare
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe
adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Operatorul, in cadrul
termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa
transmita solicitantului un rapsuns, prin care sa:
• confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
• rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit,
datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date;
• inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrarii.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul
datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Titlul III
– “Impozitul pe Venit”, Cap.8. “Venituri din premii si din jocuri de noroc”, prin intermediul Agentiei,
daca este cazul.
SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*,
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in
vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca

obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a
cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea
Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634Codul Civil. In cazul in care
invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la
Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei, se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:
info@momente.cool, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor.
Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern
nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr.
603 din 31.08.2007 si cu modificarile ulterioare.

