
5-a sollcifat autentiticdrea prezentului inscris:

Timbru sec:

REGULAMENTUT OFtCtAt AL CONCURSUTUT ,,La Obor Mielul cu S pulpe,,

ORGANIZATA DE CI-CO SA.

o 4.o4.2o22 - t9.04.2022

ART. I.. ORGANIZATORUT TOMBOTEI

organizatorul concursului ,, La obor Mielul cu 5 pulpe" este societatea cl-co s.A. denumitd irr
cele ce urmeazS "Organizatorul", cu sediul in mun. Bucuregti, Aleea C6mpul Mogilor, nr.5, sector
2, cul Ro 167, inregistratd in Registrul comer-tului cu nr. J4ol472/r99L, Activitdtile legate si/ sau
implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de cdtre cFCo s.A.

concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in
ceLe ce urmeaz; "Regula me ntu l"). Termenii qi condiliile prezentului Regulament, a9a curn sunl
prezentate maijos, sunt obligatorii pentru toli participantii. organizatorul i5i rezervd dreptul de
a modifica Regulamentul, aduc6nd la cuno$tinla publiculuiacest fapt.

Prin simpla participare la Concurs Participanlii declard c5 vor respecta termenii si condiliile
prezentului Regulament potrivit celor mentionate in cuprinsul sdu.

ART. 2. DURATA 5I ARIA DE DESFA$URARE A CONCUR5UI.UI

Concursul se va desfigura Tntre 4 fi 19 aprille 2OZZ,in pe pagina Ci Co SA de Facebook.

concursul se va incheia pe data de 19 aprilie 2022, orele 18:00 pM. in aceeagi searb, va fi anuntat
cAstigStoru L

ART. 3, PARTICIPANTII

La concurs pot participa toate persoanele majore, in perioada 4-19 aprilie 2022, cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament.

ART. 4. DREPTUT DE PARTICIPARE

La campanie are dreptul sd participe orice persoand fizic5 care indeplineste conditiile previzute
in prezentul Regula ment.

La aceastd Campanie nu pot participa:

- angajatii Orga n izatoru lui

- comercianti din Hala Obor,



-sotul/sotia gi rudele de gradul I inclusiv ale angajati or Organizatorului si ale romErclantilor din
Ha la Obor.

Participarea la concurs are valoare de acceptare integra16 gi liber consimtitd a prevederilor
prezentulu i Regula ment.

Persoanele juridice nu au dreptul de a participa la aceasta tombolS.

ART. 5. MODUT DE DESFA$URARE

inscrierea la concurs este gratuitd 9i se poate face prin: like pagina de Facebook Ci-Co SA, like
postare concurs, share postere concurs gi comment postare cu tag la doi prieteni, pe perioada

mentionati la art.2 din prezentul Regulament.

Cf,gtigStorii vor fi alesi prin random.org, pe l-9 aprilie, dupS ora 18:00. Numele acestora va fi
publicat pe pagina Ci-Co SA de Facebook si li se va trirnite mesaj privat, pe Facebook. CAqtigdtorii

i5i vor putea ridica premiul p6nd pe 23 aprilie 2027,la sediul Organizatorului CI-CO.

C6gtigdtoriivor primi o pulpd sau 2 pulpe de miel de la comercianli din Hala Obor.

ART. 6. MECANISM DE PARTICIPARE

Participantul la concurs trebuie sd dea like pagina de Facebook Ci-Co 5A, like postare concurs,

share postare concurs ti comment postare cu tag la doi prieteni, pe perioada menlionatd la art.
2 din prezentu Regulament.

ART. 7. PREMIILE TOMBOLEI

Premiile constau in 5 puloe de miel de la comerciantii din Hala Obor.

Se acordd 3 premii;

a) Premiul de Dreapta: 2 pulpe de mie

b) Premiulde 5t6nga: 2 pulpe de miel

c) Premiulde Popularitate:1 pulpi de miel

in momentul in care se va prezenta in biroul CI-CO 5A, cagtig;torul va trebui si se identifice cu

buletinul. El va fiinsoiit de citre un reprezentant Cl-CO SA la comercian!ii care comercializeazi
produsele din categoria respectivS.

Nu se poate obline va oarea premiuluiin bani, ci strjct premiul rnentionat mai sus.

ART, B, TRAGEREA LA SORT| tt ACORDAREA pREMItLOR

Tragerea la sorti se va efectua la datele mentionate la art.2.

C5;tigdtorul nu poate primi contrava oarea in bani a premiului.



..!
Un.p.articip4irt va fi identificat conform cdrtii de identitate (numele din cartea de identitate
trebuie_s! Cbrespundi cu numele dat de pe contulde Facebook).

Organizatorul nu igi asumd rdspunderea pentru datele furnizate de ca$tigdtor care nu sunL

conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra in posesia premjulUi.

Daci un c6;tigStor nu rdspunde la mesaje in 24 de ore de la contactare, va fi contactat
participantul Tezervi cu numdrul 2. Daci nici acesta nu rdspunde, va Ji contactat participantul
rezerv; cu numdrul 3,

Premiul va fi lnmAnat conform art. 7.

La extragere vor participa toate persoanele care respect; preveder le prezentu ui Regulament,

Art. 10 RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului apar-tine in exclusivitate cestigdtorului care indeplineste
con ditiile lmpuse de Regulament.

Prezenta campanie se desfSsoart conform regulilor stabilite prin acest Regulament. Tnscrierea la

concurs si participarea este rlspunderea exclusivd a participan! lor. Organizatorul nu isi asumi
respunderea pentru cazurile tn care, independent de Organizator, potentialii participanti nu se
pot inscrie in cadrul Campaniei. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru nicio
cauza externi, neimputabiLd Organizatorului, care ar putea afecta dreptul de participare la

dLEdrLd Ld|||pdrrtE.

Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui cdstigdtor care a respectat prevederile
preze ntu lui Regula me nt.

Organizatorul si celelalte entitSti implicate in Campanie nu isj asumd r;spunderea Si nu vor putea
fi implicate sub nicio formd in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului.
Din rnomentul primir)i premiului de cStre caStigdtor, Organizatorul nu rnai rispunde de
integrita teJ si calitatea acestuia.

Din mornentul in care ce$tigatorul semneazS pentru primirea premiului, Organizatorul este
eliberat de orice obligatie fat5 de acesta,

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenla cu solicitanJii unor revendic;ri
nec6stigitoare ce apar u terior acordSrii efective a premiilor oferite in cadrui acestei Campanii.

organizatorul este indrept;tit si ia toate mEsurile necesare in caz de tentativd de fraudd, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile concursului,

in cazul in care sunt identficate persoane care au influenJat sau care au facilltat c65tigarea
premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea in instant5 a respectivelor persoane, pe

baza dovezilor existent. Orice intentie de influenlare a rezuJtatelor Concursului va avea ca

rezultat eliminarea respectivului Participant din Concurs.



Art. Ll tlTlcll

Eventualele litigii aparute intre organizator ii parlrcipar'rtii la campanie se vor rezol,ra pe'cale
anriabil6, sau in cazul in care aceasta nu va fi iJ{.:ribil;, litrgrlle vor fi solutionaLe d€ instanlplF
judecitoresti romene competente de la sediul organizatorului (Judecstoria Sector Z, Tribunalui
Bu cu resti),

Art. 12. REGUTAMENTUL CAMPANIEI

Participarea la aceasta Campanie implicd obligativitatea respect6rii prevederilor prezentului
Regulament.

Regulamentul de participare va fi afisat pe pagina de Facebook a organizatorului pe toati durata
tomb,olei.

Prininscrierea la concurs, participan[iiau luat la cuno5tintd de conlinutul prezentului Regulament
$i sunt de acord cu acesta.

ART.13 iNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta in cazul apariliei unui eveniment ce constituie caz de fo4I
majore, conform legisla!iei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitStii Orga nizatoru lui, din motive
independente de voinla sa, de a continua prezenta Campanie.

PRELUCRAREA DATETOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinlelor Regulamentului General privind protectia datelor nr . 679/2A16 GD1R
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, organizatorulin calitate de operator de date cu
caracter personalimpreuna cu imputerniciisiii, au obligatia de a prelucra in conditii de siguranta
si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le colecteazd.

Prelucrarea datelor personale se efectueazd in urm6toarele situa!ii:

a) in momentul ridicdrii premiilor, participantilor Ii se solicitd s5 completeze un proces uerbal de
intrare in posesie a premiilor care trebuie completat cu datele de identificare si semndtura,
impreuni cu prezentaTea cartii de identitate/pasaport.

b) Datele de identificare ti de contact sunt necesare pentru confirmarea identitetii participantilor
si indeplinirea obligatiilor legale in materie de fiscalitate. in m6sura in care va fi necesar,
Organizatorul poate solicita si alte date cu caracter persona{ pentru indeplinirea scopurilor
mentionate, cu informarea adecvata $i in prealabil a persoanelor vizate.in sltuatiile specifice,
Organizatorulva folosi datele cu caracter personal pentru apSrarea drepturilor 9i intereselor sale
legitime in conformitate cu prevederile legale in materie de protectie a datelor.

Datele cu caracter personal care sunt colectate in cadru desfSsurdrii Campaniei vorfi prelucrate

fi stocate pentru i) pentru toat5 perioada legalS ob igatorie (dupi acordarea premiilor), conform



termenefor,p revdzute de cdtre legislatla fiscald 9 contabila sl, ii) in situaliile specfice, pentru
perioada n'ecesari apdrdrii drepturilor si intereselor legitime ale O rganizatoru lu i.

Dupi momentul in care durata menlionatd mai sus expird si organizatorul nu mai are motive
legale sau un interes legitirn cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cLr

caracter personal vor fi sterse in conformitate cu procedurire societ6lii, care pot implica
arhivarea, a non im iza rea, distrugerea date lor.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvSluite c5tre terti cu
excep!ia imputern icitilor si partenerilor contractuali ai organizatorului cu care acesta are
incheiate contracte cu clauze specifice referitoare la proteclia datelor (parteneri de mafketing,
furnjzori de servicii ll prestatori de servicii financiar-contabjle 5i audit, prestatori de servici
juridice, etc,), ti a cazurilor in care organizatoruj trebrie si dezvdluie datele cu caracter persona
cetre Institutii ale statului pentru respectarea obligatiilor impuse de legisla;ia in vigoare.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campaoii vor fi prelucrate pe teritoriul
Rome n iei.

Participantul la concurs, in calitate de persoanE vizati, are, conform legislaliei GDpR in vigoare,
urrnitoarele drepturi: dreptul la informare. dreptul la acces la date, dreptulla rectificare a datelor
incorecte, dreptul la restriclionarea prelucrJri, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
gtergerea datelor, dreptul la opozi!ie, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat
gi dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Naliona16 de supraveghere de prelucrare a

Datelor cu Caracter Personal sau cjtre alte institutii competente.

Participanlii isi pot exercita drepturile printr-o cerere trimis; c5tre Organizato, prin
intermediului Responsabiluluicu proteclia Datelor, la adresa de e-rnail: marga,fuica @ci-co.r-o.

Art^ 14. DIVERSE

organizatorul igi rezervx dreptul de a modifica prezentul Reguldment si de a face publice
respectivele modificari cu rrinim 24 de ore inarntea intrdrii in vigoare, ?n modalitatea in care a
fost f5cut public prezentul Regulament, respectiv prin intermediul paginii de Facebook cl-co s.A.

Redactat si autentificat la BIN lLlE LAURA intr-un singur exemplar original si 4 duplicate, din care
3 duplicate s-au eliberat pdrtilor, iar l duplicat s-a depus la arhiva biroului notarial, impreunb cu
origina lu l.

ct-co s.A.
Prin reprezentant

S.S. lon-Sorin IONEATA


