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prezentului inscris

Promotia denumita "REINTOARCE-TE F'RESH LA LUCRU"

Regulamentul oficial de Concurs si informatii privind prelucrarea datelor

1. Organizatorul. Asentia. Regulamentul Concursului
MARS ROMANIA SRL, cu sediul social in Strada Aviator Popisteanu, Nr 54A, Expo Business
Park, Cladirea 1, et.5, Sector 1, Bucuresti, numar de inregistrare in registrul comertului:
J40159831I994; numar de identificare fiscala: 5427470), denumita in continuare "Organizatorul",
organizeazaprezenta campanie promotionala (un concurs cu premii) denumita "REINTOARCE-TE
FRESH LA LUCRU'1 pentru consumatorii produselor comercializate sub marca Orbit, denumit in
continuare "Concurs".
Agentiile prin care se desfasoara Concursul sunt:
MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr.42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l 82951 2000, cod fiscal ROI3351917
ACG Rekldmiigyniiks6g Kft. (ACG Advertising Agency Ltd.), sediul social la 1027 Budapesta,
Henger u. 2lb.) si A4C Marketing Kft. (A4C Marketing Ltd., cu sediul social la 1092 Budapesta,
Bak6ts ter 2.),
Oricare sau amandoua fiind denumite in continuare "Agentia".
Concursul se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, document care este

obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.9912000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Regulamentul este intocmit in forma autentica si este facut public conform legii romane, fiind
disponibilo in mod gratuito oricarui participant/solicitanto pe intreaga durata a Concursului,
in oricare dintre urmatoarele modalitati:
o in scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Expo Business Parko Cladirea I, Etajul

5, Str. Aviator Popisteanu nr. 54A;
o onlineo pe site-ul https://orbit.promotiimars.ro (denumit in continuare "Site-ul web").
Orice modificari/completari ale prezerfului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor
fi comunicate catre public prin publicarea pe Site-ul web. Nicio modificare nu poate produce efecte
retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile
deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei
Concursului, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte
integranta din Regulament. Modificarile produc efecte numai de la data autentificarii actului
aditional si publicarii acestuia pe Site-ul web.
Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament, pe care
Participantii sunt obligati sa il respecte.
La decizia Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii 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.

2. Persoanele care pot participa la Concurs
La acest Concurs poate participa orice persoani fizicI (denumitd in continuare "Participant")
care indeplineqte, cumulativ, urmdtoarele condilii :

(i) a implinit v6rsta de 18 ani,
(ii) are domiciliul stabil, sau regedin{a sau o adresa de corespondenta pe teritoriul Rom6niei,
(iii) indeplinesc conditiile de participare prevazute de prezentul Regulament.
La acest Concurs nu au dreptul de a participa urmdtoarele categorii de persoane:



. Persoanele care nu indeplinesc cerintele sau nu respectd prevederile prezentului
Regulament;

. Angajali u Organizatorului, precum qi ai societdfilor afiliate Organizatorului;

. Angajali ai Agenfiei sau angajali ai oricdror alte societit[ilentitit[i implicate in activitdli
legate de organizarea qi desfd$urarea Concursului;

. Rudele de gradul I qi II (respectiv copii/pdrinfi, frafi/surori) qi/sau solul/sofia angajafilor

. 
menlionafi mai sus.

3. Perioada de Concurs
Concursul se va desfasura incepand cu 06 februarie 20231 10:00:00 AM pana la - 25 martie
20231 23:59:59:59 PM (denumita in continuare: "Perioada de Concurs").
Achizitionarea produselor participante la Concurs ) care sunt enumerate in sectiunea 4 de mai jos,
precum si Inscrierea in Concurs trebuie sa aiba loc in timpul Perioadei de Concurs.
Inscrierile in Concurs primite in afaraperioadei de Concurs nu sunt valabile. De asemenea, nu sunt
valabile nici Inscrierile in Concurs care includ Dovada unei achizitii efectuatainafaraPerioadei de

Concurs.
Data si ora de primire a Inscrierilor in Concurs vor fi determinate de data si ora de primire pe serverul
de Concurs.

4. Produse participante la Concurs
Participantul are dreptul de a participa la Concurs prin cumpararea oricarui/oricaror produs(e) Orbit
disponibil(e) in punctele de vanzare cu amanuntul din Romania in Perioada de Concurs, in valoare
de cel putin 9,99 RON.
Bonul fiscal sau factura fiscala eliberata persoanei fizice sau, in cazul unei achizitii online, dovada
de cumparare (oricare dintre aceste documente fiind denumit in continuare "Dovada de achizitie")
trebuie sa identifice in mod clar achizitionarea a minim unui produs participant la Concurs, numele
magazinului, numele produsului Orbit achizitionat (imprimat de casa de marcat), valoarea
produsului/produselor Orbit (minim 9,99 RON), data si ora achizitiei, numarul sau identificatorul
unic al dovezii . Orice chitanta care nu identifica in mod clar achizitia produselor Orbit, nu poate

participa in mod valabil la Concurs, iar orice premiu tras la sorti cu o astfel de chitanta vaft refuzat
de catre Organizator si premiul va fi alocat rczervei.
Valoarea minima a Produselor Participante de 9.99 RON care se pot inscrie in cadrul Concursului
este valoarea Produselor Participante dupa aplicarea tuturor reducerilor disponibile pentru Produsele
Participante si dupa ce se inchide bonul. Pentru claritate, daca pe un bon de cumparaturi sunt doar
Produse Participante la Concurs si se aplica o reducere, in cadrul Concursului se va inregistra
valoarea finala platita pe Produsele Orbit Participante la Concurs.
Pretul Produsului (Produselor) Participant din Dovada de achizitie reprezintavaloarea de referinta
si nu valoarea totala a documentului, deoarece aceasta din urma poate fi diferita din cauza

rotunjirilor.
Participantilor silsau consumatorilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala
directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor participante enumerate mai sus,

cu exceptia costurilor normale ocazionate de derularea Concursului (costul conectarii la
Internet).
Dupa data incheierii Concursului, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu
nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii
Concursului.
Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.
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5. Inscrierea in Concurs. Alte informatii privind narticiparea
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5.1. Inscrierea in Concurs
Orice Participant poate efectua o Inscriere in Concurs pe site-ul https://orbit.promotiimars.ro,
Inscriere care necesita ca prim pas ca Participantul sa citeasca si sa accepte conditiile prevazute de
prin prezentul Regulament, precum si sa consimta la prelucrarea datelor sale personale care vor fi
furnizate in timpul Inscrierii in Concurs in scopul desfasurarii Concursului de catre Organizator,
potrivit cu informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal incluse in prezentul
Regulament.
Pentru a se putea inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa completeze corect formularul de

cu urmatoarele informatii:
- numele individual complet (numele si prenumele);
- adresa de e-mail personala;
- confirmarea adresei de e-mail;
- tipul de achizitie (inmagazinsau online);
- locul de achizitie (din meniul derulant);
- numarul facturii/bonului fiscal;
- data si ora achizitiei (an, luna, zi, ora, minut);
- se incarca o fotografie a Dovezii de achizitie (maximum 3 fisiere);*
- se poate introduce un numar de telefon (care va fi folosit doar pentru a notifica castigatorii);

Acelasi numar de bon fiscal/ factura fiscala poate fi transmis o singura data si numai in modalitatea
prevaztfia in prezentul Regulament.
La sfarsitul procesului de Inscriere in Concurs, toti Participantii care au respectat cele de mai sus
vor primi o confirmare sub forma unui mesaj pe ecran si a unui e-mail.
* Reguli pentru incarcarea Dovezilor de achizitie:
Este obligatorie incarcarea fotografiei Dovezii de achizitie distincte pentru fiecare Inscriere
in Concurs
Imaginile incarcate trebuie sa fie in format JPG sau PNG si sa aiba o dimensiune maxima de 5 MB
per imagine.

o Dovada de achizitie trebuie sa fie fotografrata in intregime si trimisa intr-o singura imagine.
(imaginile dovezii de achizitie trimise in format scanat nu vor fi acceptate).

o In cazul in care nu este posibil ca o singura imagine (de exemplu, pentru ca Dovada de
achizitie este prea lunga), aceasta trebuie sa fie prezentata in mai multe parti, dar cu
suprapuneri,pana la maximum 3 imagini.

o Imaginea (imaginile) cu Dovada de achizitie trebuie sa fie toate lizibile.
o Participantul poate inlocui sau modifica imaginile Dovezii de achizitie (daca acestea sunt

neclare, nu contin datele specificate sau sunt incomplete) o data pentru fiecare chitanta
incarcata. Participantul va fi notificat prin e-mail de catre Agentie cu privire la orice
necesitate de inlocuire a imaginii Dovezii de achizitie.

5.2. Informatiigeneraleprivindparticiparea
O Dovada de achizitie poate fi incarcata doar intr-o singura Inscriere in Concurs, fiind nevalabile
doua sau mai multe Inscrieri in Concurs cu aceeasi Dovada de achizitie.
Un Participant poate participa la Concurs cu un numar maxim de 60 (saizeci) de Inscrieri in Concurs,
cu conditia ca, in perioada de Concurs, sa achizitioneze in cadrul fiecarei achizitii produse
participante la Concurs in valoare de cel putin 9,99 RON si sa furnizeze Dovada/Dovezile
corespunzatoare fiecarei achizitii in cadrul fiecarei Inscrieri in Concurs.
Un Participant poate efectua in orice zi aPerioadei de Concurs cel mult 3 (trei) Inscrieri in Concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga inscrierile in Concurs; orice neregula ce poate fi
clasificata ca incercare de fraudare a Concurs se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a
participantului in earrza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

ev
Atc



Nu este necesar ca Inscrierile in Concurs sa fie trimise in ziua achizitiei, insa numai Inscrierile in
Concurs primite pe serverul de Concurs in timpul perioadei de Concurs vor participa la extragerea
premiilor.
Originalul Dovezii de achizitie trebuie pastrat pana la 25.06.2023, deoarece:
- in caz de castig, se poate solicita prezentarealprezentarea Dovezii de achizitie in original si

- Organizatorul si Agentia vor avea dreptul de a solicita oricare sau toate Dovezile de achizitie in
original de la Participanti in timpul Perioadei de Concurs, Participantul in cauza fiind obligata sa le

transmita in termen de 5 zile de la primirea cererii Organizatorului/Agentiei in acest sens la adresa

postala specificata . ln caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea
frauduloasa (de exemplu, fara a putea dovedi un bon fiscal sau factura fiscala conform cerintelor
Regulamentului, neconcordante intre bonul fiscal cu care respectivul Participant s-a inscris la
Concurs si cel prezentat la solicitareaOrganizatorului/Agentiei) si/sau de a invalida castigatorul
care a folosit mijloace frauduloase pentru aparticipa la Concurs. De asemenea, Organizatorul isi
rezerva dreptul de a verifica autenticitatea bonurilor fiscale cu magazinul emitent, iar in situatia in
care magazinul emitent confirma lipsa de autenticitate a bonului, Organizatorul isi rezerva dreptul
de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace
frauduloase pentru aparticipa la Concurs.

6. Tragere la sorti
Castigatorii premiilor Concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti in perioada 27.03.2023 -
3l.03.2023.Latragerca la sorti vor participa toate inscrierile valide efectuate pe toata Perioada de

Concurs. Prin tragere la sorti vor fi desemnati:
. 20 de castigatori pentru premiile constand in cate o pereche Casti Apple Airpods, impreuna

cu 20 de rezerve;
o 15 castigatori pentru premiile constand in cate un Apple Watch SE, impreuna cu 15 rezerve;
o 5 castigatori pentru premiile constand in cate un telefon Apple iPhone 13 impreuna cu 10

rezerve.
Astfel, se vor desemna in total un numar de 40 de castigatori si 45 de rezerve.
Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Concursului presupun folosirea unui program de

calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dirrtr-obaza
de date ce contine toate inscrierile valide in Concursului, conform celor descrise mai sus.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare ,,Comisia", la sediul

Mediapost Hit Mail din str. Siriului nr. 42 - 46, sector 1, Bucure;ti sau la sediul SPN Veritas cu

adresa in Bucure;ti, strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, inprezenta unui notar public.

7. Premiile Concursului si valoarea comerciala a acestora
Premiile acordate in cadrul Concursului sunt urmatoarele:

Premiu

Numar
premii

Specificatii premii
Valoare unitara
premiu cu TVA

inclusa (lei)

Valoare
totala cu

TVA inclusa
(lei)

Apple iphone 13
(128G8)

5 128 GB memorie interna, culoare:
Midnight, USB-C - Lightning

cablu inclus
4848.06 24240.3

Apple Watch SB

15 40mm GPS+Cell cu banda Sport,
culoare: Midnight, incarcator

Apple Watch Magnetic cu cablu
USB-C (1 m) inclus

1792.14
26882.1

Apnle Airnods 20 casti (3rd Generation) cu carcasa de 1036.49 20729.8
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(3rd
Generation)

incarcare MagSafe, cablu USB-C -
Liehtnine inclus

Total 40 71852.2

In cadrul Concursului, un participant poate castiga un singur premiu din fiecare categorie de premii,
adica un participant poate castiga un premiu ce consta intr-un Apple iPhone 13, un premiu ce consta
intr-un Apple Watch SE si o pereche de casti Apple Airpods, dar cu Dovezi de achizitie diferite.
Un participant poate castiga cu o singura Dovada de achizitie doar un singur premiu in cadrul
Concursului.
In cadrul acestui Concurs, nu se pennite acordarea contravalorii in bani a premiilor sau schimbarea
acestora cu alte bunuri si/sau servicii. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai acesteia, neputand ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de
prezentare ale Concursului sunt cu titlu de prezentare.

8. Anuntarea potentialilor castigatori. validarea si livrarea premiului (premiilor)
Daca un Participant a fost desemnat potential castigator, Participantul va primi un email de
confirmare nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data extragerii la sorti. Participantului i se va
solicita ca, pana la maxim 5 zile lucratoare de la data primirii emailului de confirmare sa faca click
pe link-ul unic furnizat in emailul de confirmare si sa completeze formularul cu urmatoarele detalii
necesare pentru revendicarea premiului:

. numele complet (numele si prenumele inregistrate pe cartea de identitate personala a

Participantului)
. adresa de e-mail
o numar de telefon
. codul postal
. oras
. judet
. strada
. numarul casei
o scara
. etaj
. apartament.
. CNP (va fi solicitat doar castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei).

In cazul in care detaliile solicitate nu sunt furnizate de Participantul desemnat potential castigator,
Agentia il va informa inca o data prin e-mail, solicitand safixnizeze detaliile de mai sus lor cel mai
tarziu de 5 zile lucratoare de la emailul de la transmiterea emailului de confirmare.
Daca la sfarsitul acestei perioade, nu s-a primit niciun raspuns din partea potentialului castigator,
acesta nu a acceptat premiul, nu a fost posibila contactarea lui in conformitate cu Regulamentul sau

nu a fost posibil sa se verifice identitatea acestuia sau Dovada Achizitiei nu a fost validata sau nu a
fost prezentata in original, daca a fost solicitata, potentialul castigator va fi invalidat, iar Agentia va
contacta rezewahezervele, in ordinea numirii lor, rezerva care va urma acelasi proces de validare.
Pana in momentul validarii finale si al acordarii premiului, in conformitate cu prezentul Regulament,
fiecare castigator este considerat "potential castigator".
In cazul in care Agentia nu va putea contacta nici castigatorul si nici rezervele in termen de 5 zile
lucratoare de la notificarea ultimeirezerve, premiul respectiv nu se va mai acorda.
Castigatorii pot fi de acord sa participe la pregatirea materialelor publicitare si a altor materiale de

marketing care promoveazaCampania si premiul prin semnarea voluntara a unei declaratii separate.
Acest acord priveste fotografierea sau inregistrarea video legata de Campanie si premiu, precum si
publicarea acestora in materiale publicitare legate de Campanie si pe paginile de socializare ale

Organizatorului.
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Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premii in cazul in care nu sunt suJiciente
inscrieri in Concurs.
Anuntarea castigatorilor finali si a premiilor acestora se va realiza prin publicarea acestora
pe pagina online https://orbit.promotiimars.ro intr-o sectiune special dedicata acestei
Campanii, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului
castigator.
Premiile concursului 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 tarziude 30 de zile lucratoare de la data publicarii
castigatorilor pe pagina https://orbit.promotiimars.ro. In momentul primirii premiului, Castigatorul
va semna un proces verbal de predare - primire a premiului respectiv.
Curierul privat desemnat de catre Organizator va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori,la
adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri), in
intervalul orar 09:00-1 7:00.
In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa

in vederea livrarii, fie au rcfuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, premiile raman in
posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera
necesara sau potrivita intereselor sale.

9. Impozite si taxe
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate
castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii
de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul sau cu intrarea in posesia acestuia,

fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Participantul desemnat si validat drept castigator al
oricarui premiu din Concurs are obligatia sa prezinte Organizatorului informatii corecte si reale
referitoare la numele si prenumele sau, cat si CNP-ul (codul numeric personal), intocmai cum apar

acestea in actul de identitate, pentru caOrganizatorul sa poata respecta obligatiile impuse de Codul
Fiscal, si anume calcularea, retinerea si plata impozitului pe venitul din premii obtinut de castigator.
Costurile de livrare a premiilor sunt suportate de catre Organizator.

1.0. Contestatii si reclamatii
In cazul in care un Participant doreste sa formuleze vreo contestatie sau reclamatie cu privire la
Concurs, se va putea adresa Organizatorului prin trimiterea unui e-mail la contact@ro.mars.com,
sau la numarul de telefon 0214 077 152 (numar cu tarif normal), oricand in intervalul 09:00-18:00,
de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale. Orice incident care nu este avut in vedere in
prezentul Regulament va fi rezolvat de Mars, in calitate de Organizator al Campaniei, in functie de

interpretarea sa.

In cazul in care contacteaza Organizatorul / Agentia prin e-mail, Participantul in cauza trebuie sa

furnizeze numele si numarul de telefon al persoanei de contact, precum si o descriere a reclamatiei.
La primirea unei reclamatii, Organizatorul sau Agentia vor contacta persoana in cauza cat mai
curand posibil, dar nu maitarziu de 3 zile lucratoare, facandu-i cunoscuta propunerea de solutionare
a reclamatiei. Agentia si Organizatorul vor face tot posibilul pentru arezolva aspectele ridicate de

orice reclamatie in termen de28 (douazeci si opt) de zile calendaristice de la primirea acesteia.

11. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
11.1. Operatorul de date si Imputernicitii
Operatorul de date pentru acest Concurs este MARS ROMANIA SRL (sediul social: Strada Aviator
Popisteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea 1, etaj 5, Sector 1, Bucuresti; telefon:
0214077151, email: (contact@ro.mars.com), (denumit in continuare "Operator de date" sau

'oOrganizatorul").
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Datele obtinute pe baza Inscrierilor in Concurs sunt prelucrate de catre operatorul de date
prin intermediul imputernicitilor sai, adica Agentiile - ACG Reklfmiigyndks6g Kft. (sediul
social: 1027 Budapesta, Henger u. 2[b.'10 MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Str.
Siriului, nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, si A4C Marketing Kft. (sediu social: L092
Budapesta, Bakfts t6r 2.), care sunt denumiti in continuare individual sau colectiv
"Imputernicitulo' sau "Agentia". Datele obtinute pe baza Inscrierilor in Concurs sunt
confidentiale si nu vor fi transmise de Operator sau Imputernicit decat companiilor care
livreaza premiile si notarului implicat in extragere.

: ll.2 Datele cu caracter personal prelucrate, temeiul juridico scopul si perioada de prelucrare
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate in conformitate cu prezentul
Regulament de Concurs, inclusiv cu prezentele prevederi de prelucrare a datelor, precum si in
conformitate cu Regulamentul (UE) 20161679 al Parlamentului European si al Consiliului (GDPR),
Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
20161679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor frzice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind
protectia datelor), Ordonanta Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Fiscal, Codul civil.
Datele personale vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantilor, in vederea executarea
contractului incheiat prin inscrierea voluntara a participantilor la Concurs si acceptarea de catre
acestia a prezentului Regulament, pentru realizarea obligatiilor legale ale Organizatorului, precum
si ale intereselor legitime ale Organizatorului, inclusiv cele legate de derularea Concursului si

solutionarea oricaror reclamatii, conform art. 6 (1) literele (a), (b), (c) si(| din GDPR.
Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate mai jos il reprezinta: inscrierea in
Concurs, derularea Concursului, validarea castigatorilor, publicarea castigatorilor, atribuirea
premilor, livrarea premiilor (direct sau prin curier), beneficierea de premiul castigat, solutionarea
eventualelor reclamatii referitoare la derularea Concursului, formulate conform prevederilor din
prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor
prevazute de legislatia in vigoare (pastrarea evidentelor contabile, retinere, evidenta si plata
impozitului pe venit etc).
Organizatorul si Agentiile vor prelucra urmatoarele date personale ale fiecarui Participant numai in
scopurile precizate anterior: pe baza Inscrierilor in Concurs primite, se vor inregistra numele si
prenumele Participantului, adresa de e-mail, numarul de telefon (daca este furnizat), detaliile dovezii
de cumparare, data si ora primirii Inscrierii in Concurs.
Organizatorul, prin Imputerniciti (agentiile), va prelucra urmatoarele date personale ale fiecarui
castigator potential sau rezerva, dupa caz, Pe baza informatiilor furnizate de castigator sau de

rezerva; numele si prenumele castigatorului, adresa de e-mail, adresa de livrare, data nasterii, CNP,
numarul de telefon.
Datele nu vor fi dezvaluite unor terte parti fara notificarea si consimtamantul prealabil al
proprietarului datelor (Participantul), cu exceptia cazurilor prevazute de lege si a urmatorilor
destinatari: companie curierat, notarul public care participa la tragerea la sorti.
Consimtamantul voluntar al Participantului in ceea ce priveste cunoasterea acestor informatii va fi
considerat ca fiind dat daca Participantul pune o bifa sau un x in casutele de control relevante in
timpul Inscrierii in Concurs. Prin consimtamantul astfel acordat, Participantii sunt de acord cu
Regulamentul oficial al Concursului si cu informatiile privind prelucrarea datelor continute in acest
punct, si consimt ca:

l. Furnizarea datelor este voluntara; prelucrurea datelor se bazeaza pe consimtamantul
Participantului dat prin Inscrierea in Concurs, participarea la Concurs sau prin furnizarea
voluntara a datelor personale. Refuzul de a consimti la furnizarea datelor sau retragerea
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consimtamantului Judecatorului are drept consecinta imposibilitatea participarii la Concurs
sau de a beneficia de premiu, dupa caz.

2. Operatorul de date va utiliza datele si informatiile personale ale participantilor in mod
gratuit in scopul operarii si documentarii Concursului,

3. Numele si prenumele Participantilor castigatori vor fi publicate de catre Organizator pe Site-
ul web conform cu prevederile legale,

4. Cu exceptia Participantilor castigatori, Operatorul de date va pastra datele cu
personal timp de 1 an dupa extragerea premiilor, pentru a gestiona eventualele
referitoare la Concurs, cu exceptia cazului in care pastrarea lor ulterioara este justificata
un interes legitim, de o reclamatie (de exemplu, reclamatie a consumatorilor), de o
procedura oficiala sau de o obligatie legala. Ulterior, datele Participantilor vor fi sterse.

5. Operatorul de date va prelucra prin intermediul Imputernicitului datele Participantului
castigator pentru a indeplini obligatiile fiscale in baza obligatiei lor legale. Datele
Participantului castigator necesare pentru scopuri fiscale, precum si documentatia aferenta
vor fi pastrate de catre Operatorul de date prin Imputernicit pana la termenul limita prevazut
de lege, respectiv pana la sfarsitul celui de-al optulea (8-lea) an de Ia frnalizarea
Concursului.

1 1,.3. Drepturile persoanelo r vtzate
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Yizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care

o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face inbazaunei cereri
scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1

din Regulament.
(2) PersoanaYizata are acces la urmatoarele informatii:

a) scopurile prelucrarii;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari caroradatele cu caracter personal le-au fost sau

urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii
internationale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeazacavor fi stocate datele cu
caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili
aceasta perioada;

e) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la
articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin in cazurile respective,
informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele
preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

(3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.
Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Yizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila,
bazata pe costurile administrative. In cazul in care Persoana Yizata introduce cererea in format
electronic si cu exceptia cazului in care Persoana Yizata solicita un alt format, informatiile sunt
furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
B. Dreptul la rectificare: se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe PersoanaYizata. Persoanele Yizate au dreptul
de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei
declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Yizate au dreptul de a solicita
Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, faraintarzieri nejustificate, in cazul in care se

aplica unul dintre urmatoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care

au fost colectate sau prelucrate;
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b) Persoana Yizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru
prelucrare;

c) Persoana Yizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

D. Dreptul la restrictionareaprelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
a) Persoana Yizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului

' verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar PersoanaYizata se opune stergerii datelor cu caracter personal,

solicitand in schimb restrictionarea;
c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar

persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
d) Persoana Yizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca

drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
e) In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau

Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
E. Dreptul de a-si retrage consimtamantul, atragand imposibilitatea de participare la Concurs sau

daca se produce in timpul acesteia, imposibilitatea de validare si acordare a premiului.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii Concursului si a efectelor
acesteia Organizatorul se schimba, PersoanaYizataare dreptul de a primi datele cu caracter personal
care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial intr-un mod structurat,utilizat in mod
curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date
noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial.
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Yizata are
dreptul de a nu face obiectul unei deciziibazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea
de profiluri,careproduce efecte juridice care o privesc sau o afecteazainmod similar intr-o masura
semnificativa. Cele mentionate anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara
incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatieinacest
sens si daca persoanavizata si-a dat consimtamantul in mod explicit.
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei
Yizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul
exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale PersoaneiYizate care formuleaza
obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept
poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru
formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau
Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bdul. Gral
Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, www.dataprotection.ro) in legatura cu aspecte
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
11.4. Exercitarea drepturilor Participantiloro caile de atac, aplicarea legii
Participantii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in scris, prin e-mail sau prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, folosind datele de contact de mai jos:
- in Perioada Concursului, prin apel telefonic la numarul de telefon 0214 077 152 (numar cu
tarif normal), oricand in intervalul 09:00-18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
Participantul recunoaste ca stergerea datelor sale in timpul Perioadei de Concurs va duce la
excluderea sa din Concurs, deoarece Organizatorul nu va putea asigura participarea Participantului
in absenta acestor date; si
- drrpa ultima zi a Concursului, prin e-mail la adresa contact@ro.mars.com si prin posta la
adresa de corespondenta a Organizatorului (MARS ROMANIA SRL, Strada Aviator Popisteanu,
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Nr 54A, Expo Business Park, Cladirea I, etaj 5, Sector 1, Bucuresti) prin posta, cu mentiunea

"REINTOARCE-TE FRESH LA LUCRU", - Cerere de protectie a datelor".
Operatorul de date va considera o cerere trimisa prin scrisoare ca fiind autenticadaca Participant
poate fi identificat in mod clar pe baza cererii trimise. O cerere de informatii trimisa prin e-mail va
fi considerata autentica de catre Operatorul de date numai daca este trimisa de la adresa de e-mail
Participantului, dar acest lucru nu impiedica Operatorul de date sa identifice Participantul in alt
inainte de a furniza informatiile relevante.
Operatorul de date va examina imediat solicitarile si va lua decizii cu privire la acestea, decizii care
vor fi comunicate in scris Participantului in cauzain termen de cel mult o luna de la primirea cererii.
Site-ul web gestioneaza cookie-uri. Informatii in acest sens sunt disponibile in politica privind
cookie-urile.
In cazul unei plangeri cu privire la gestionarea datelor, Participantul poate, de asemenea, sa

contacteze direct urmatoarea parte: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal (adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336,
Bucuresti, Romania, website: https:/iwww.dataprotection.ro/)
In cazul unei incalcari a drepturilor sale, Participant poate sesiza instanta de judecata competenta.
La cerere, Operatorul va informa Participantul cu privire la optiunile si mijloacele de remediere
juridica.

12. Dispozitii diverse
12. 1 Limitarea raspunderii Organizatorului si Agentiilor
Imaginile premiilor din reclame sunt prezentate doar in scop ilustrativ.
Nicio afacere sau companie nu are voie sa participe la Concurs!
Organizatorul isi rezerva dreptul de a evalua Inscrierile in Concurs si dovezile de achizitie in alte
formate decat cele specificate.
Orice mesaj de e-mail trimis de serverul de e-mail al Concursului va fi considerat ca fiind livrat.
Organizatorul si Agentiile implicate in desfasurarea Concursului nu isi asuma nicio raspundere cu
privire la calitatea sau buna functionare a premiului, iar castigatorul isi poate exercita astfel de
pretentii fata de persoana responsabila cu garantia produsului, conform cu legea aplicabila.
In cadrul Concursului, Participantul trebuie sa foloseasca sau safurnizeze o adresa de e-mail la care
poate fi notificat cu privire la inscrierile sale si la orice actiune ulterioara necesara pentru a livrare
premiului.
Acest lucru este responsabilitatea Participantului, iar Organizatorul nu va fi tras la raspundere pentru
orice probleme care apar din aceasta cauza.
Organizatorul nu recomanda participarea la Concurs prin furnizarea unei adrese de e-mail detinute
de o terta parte. In cazul in care Participantul foloseste o adresa de e-mail care nu-i apartine, acesta

trebuie sa obtina acordul partii eligibile inainte de inceperea Concursului.
Organizatorul si Agentia nu vor fi raspunzatori pentru orice intarziere in livrarea premiului sau

pentru orice deteriorare sau distrugere cauzata in timpul acestei livrari (de exemplu, atunci cand se

trimite dovada castigatoare).
Organizatorul isi tezervadreptul de a modifica aceste conditii oficiale de participare daca considera
necesar. Participantii vor fi notificati cu privire la orice modificare pe site-ul web.
Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
inscrierea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava
sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
12.2 Descalificarea Participantului
Inscrierile in Concurs pot fi examinate de catre Organizator pentru a se asigura ca respecta termenii
si conditiile Regulamentului de Concurs, iar daca Inscrierea sau Participantul care a efectuat-o nu
le respecta, Participantul in cauza poate fi descalificat din Concurs.
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Organizatorul va considera valide doar acele Inscrieri in Concurs care contin datele corecte, proprii
ale Participantului. Agentia va exclude din Concurs orice Inscrieri in Concurs care contin date
nereale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de ainterzice temporar sau permanent accesul la Concurs si de a
refuza sa acorde premii Participantilor care fac Inscrieri in Concurs incorecte sau neadevarate, care
participa in mod neregulamentar, sau prin mijloace nepermise si care obtin astfel un avantaj
necuvenit (de exemplu, prin participarea la Concurs cu mai multe adrese de e-mail, jucand in echipa
etc.). Participantii care se angajeaza in orice comportament neloial, asa cum este definit in acest
punct, vor fi obligati sa despagubeasca Organizatorul si/sau Agentia pentru orice prejudiciu care le
este cauzat in legatura cu Concursul.
Participantul nu trebuie sa incalce sau sa incerce sa incalce solutiile tehnice care asigura protectia
Site-ului si a Concursului, inclusiv in special in urmatoarele cazuri:
. accesul la date care nu sunt destinate Participantului;
o sa incerce sa examineze) sa spioneze sau sa testeze vulnerabilitatea unui sistem sau a unei retele

sau sa incalce masurile de securitate sau de control al privilegiilor sistemului fara autorizatia
corespunzatoare;

. incercarea de a interfera cu sau de a intrerupe serviciile furnizate oricarui utilizator, gazda sau
retea, inclusiv, dar fara a se limita la: plasarea unui virus pe site-ul web, supraincarcarea,
inundarea, trimiterea de spam, mailbombing sau blocarea site-ului web;

o trimiterea de e-mailuri nesolicitate (spam), inclusiv promovarea si/sau publicitatea pentru
produse sau servicii;

. falsificarea capitolului oricarui pachet TCP/IP sau a oricarei parti a informatiilor continute in
acest capitol atunci cand se posteaza orice e-mail sau grup de stiri.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica Participant respectiv din Concurs si de a initia
proceduri oficiale, penale sau civile impotriva acelui jucator sau a unei terte parti, dupa caz, care

intentioneaza sa beneficieze de Concurs prin interferarea cu buna functionare a site-ului web, asa

cum este enumerat mai sus, sau prin orice alta metoda neloiala, sau care interfereaza sau incearca
sa interfereze in alt mod cu buna functionare a site-ului web sau cu orice activitate de pe acesta.

Orice interventie extema pentru Inscrierea in Concurs prin orice mijloace care nu sunt disponibile
caparte a site-ului web va duce la descalificarea imediata a Participantului.
12.3 Cu privire la aspectele legate de raspundere legate de Site-ul web
Organizatorul si Agentia exclud prin prezenta orice responsabilitate pentru orice atac extern asupra

Site-ului web sau a serverului care il opercaza. Astfel, it cazul unui atac asupra Site-ului web sau a

serverului, daca Participantii primesc mesaje de sistem incorecte cu privire la premiile lor, statutul
de castigator/ne-castigator, etc., Organizatorul sau Agentia nu isi vor asuma nicio responsabilitate
pentru astfel de cazuri.
Organizatorul si Agentia nu isi vor asuma nicio responsabilitate si vor exclude orice cerere de

despagubire pentru orice defectiuni tehnice care pot aparea in legatura cu Inscrierea in Concurs
(defectiuni hardware sau software, calculatoare lente sau conexiune/disponibilitate la internet,
defectiuni ale furnizorului de servicii de internet, defectiuni ale serverului sau ale furnizorului de

servicii, indisponibilitatea partiala sau totala a site-ului web din orice motiv, supraincarcarea retelei,
interventia neautorizata umana sau non-umana in Concurs, in special, dar fara a se limita la
falsificarea neautorizata, pirateria informatica, furtul, virusul) si exclud orice pretentie de

compensare sau despagubire pentru orice costuri, daune sau pierderi care decurg din sau sunt legate
de orice erori, defecte sau disfunctionalitati ale Concursului, intarziei in Concurs sau legate de

Concurs.
Organizatorul sau Agentia isi declina orice responsabilitate pentru orice defectiune a Site-ului web
din motive independente de vointa lor sau a colaboratorilor lor, in timpul careia site-ul web nu este

utilizabil sau este doar partial utilizabil, dar va lua imediat toate masurile necesare pentru a identifica
cauza defectiunii si pentru a o elimina cat mai curand posibil.



In cazul in care Participantul inchide fereastra browserului in timpul descarcarii datelor sau al

Inscrieri in Concurs sau daca se pierde conexiunea cu Site-ul web, Organizatorul sau Agentia nu va
fi responsabil pentru pierderea datelor.
121.4 Forta majora
Organizatorul isi rezewa dreptul de a inceta acest Concurs fara preaviz in caz de forta majora
(razboi, cutremur, dezastru, greva sau alte evenimente similare, neasteptate si extraordinare).
l2.5Legea aplicabila
Prezentul Regulament de Concurs va fi guvernat de legea romana si orice litigiu care apare in
legatura cu participarea la Concurs va fi solutionat de catre instantele competente din Romania.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial gi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ram6ne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor.

PAUN OANA.MARIA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
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