
prezentului inscris tluprf$AT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
VIPER - #PERFECTSERVE

Perioada campanie promotion ala: 2l iunie 2021 - 15 augus t 2021

1. SECTIUNEA 1. ORGANIZAREA CAMPANIE
l. URSUS Breweries S.A. (denumita in continuare ooUrsus Breweries/ Organizatorul"), cu sediul social
in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Pipera, nr. 43, Cladirea A, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
14012045612005, CUI 199095, reprezentatalegal de Gabriela Cretu, in calitate de Vice presedinte yanzari,
organizeaza in perioada 2l iunie 2021 - 15 august 2021, campania promotionala VIpER -
#PERFECTSERVE (denumita in continuare,,Campania").

2. Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate MEN IN BLACK ADVERTISING
S.R.L.' cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, str. Wolfgang Amadeus Mozaft, nr. l68, et.l, camera 5,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J4015345102.05,2011,CUI RO 2g414622 reprezentata
legal de Cristian Iulian Ramboiu, in calitate de Administrator (denumita in continuare .,Ageniia l', sau
"Men in Black")

si prin intermediul agentiilor

ORASUL MEU MARKETING S.R.L., cu sediul social ?n Bucuregti, Sectorul 2, str. Vasile Lascdr, nr.
144-146, etaj 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J4015435/2010, CUI RO269g6733,
reprezentata legal prin Mugur Pdtragcu, in calitate de Administrator (denumita in continua reroAgentia2r,
sau "Screen Native")
si

MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Siriului, nr 42-46, et 3,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40l S2g5/2000, CUI ROl33 5lgI7, reprezentata legal
de Marian seitan, in calitate de Director General (denumita in continuarea ooAgentia 3,, sau ,,Mediapost
Hit Mail")

Denumite in mod colectiv,, Agentiile,, sau ,,Agentiile participante,,

2. SECTIUNEA2.REGULAMENTULCAMPANIEI
l. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial (,,Regulamentul,,) care
este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derular.u Cun1puniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr.9912000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Reguiamentului
european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice. Campania nu este sponsorizata, sprijinita,
administrata sau prin asociere cu platformele de socializare Instagram.
2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in
mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul: www.viperhardseltzer.ro/regulamente sau printr-o
solicitare adresata Organizatorului la adresa din Bucuresti, Sector 2, Sos. pipera, nr. 43,Cladirea A, etaj 2.
3' Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile p" 

"ui" 
astfel de

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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4. Organtzatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptu
a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantil
privire la orice modificare in acest sens.

5. Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte

care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in
actualizata, pe website-ul www.viperhardseltzer.ro/regulamente, cu cel putin24 ore, inainte ca acestea

intre in vigoare.

6. Agentia 2 va colecta si va prelucra, prin intermediul platformei online de Campanie, date cu caracter
personal ale participantilor la Campanie, fiind responsabila de urmatoarele actiuni:

o Crearea si administrarea website-ului wrvw.viperhardseltzer.ro, inclusiv a campaniei promotionale

de pe pagina www.viperhardseltzer.ro/perfect-serve ;

o Administrarea contului de Instagram @viperhardseltzer_ro;
o Transmiterea catre Agentia 3 a unei baze de date ce contine doar ID-urile de Instagram ale

participantilor bazei de date in vederea efectuarii de catre aceasta a tragerilor la sorti, validarii
castigatorilor si a inmanarii premiilor;

7. Agentia 3 va primi si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si ale
participantilor casti gatori, fi ind responsabila de urmatoarele actiuni :

. Administrarea sistemului automatizat prin intermediul caruia are loc tragerea la sorti in scopul

desemnarii castigatorilor in conditiile Regulamentului;
. Contactarea participantilor desemnati potentiali castigatori in vederea solicitarii datelor de contact;
. Validarea castigatorilor conform termenilor si conditiilor stipulate in prezentul regulament;
. Contactarea telefonica a castigatorilor, in conditiile Regulamentului;
. Trimiterea premiilor saptamanale catre castigatorii validati;
. Transmiterea catre Agentia I a datelor cu caracter personal ale participantilor castigatori validati.
8. Agentia 1 va primi de la Agentia 3 si va prelucra date cu caracter personal ale participantilor castigatori
validati, fiind de asemenea responsabila de efectuarea formalitatilor in vederea intrarii in posesie a Premiului
cel mare de catre castigatorul acestuia.

9. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului.
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor
prezentului Regulament si inteleg ca datele lor personale vor fi prelucrate conform Regulamentului.
10. Dupa data incetarii Campaniei, Ursus Breweries si Agentiile nu mai au nicio responsabilitate si nu isi
mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia
actualitatii sau continuarii Campaniei.

3. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
l. Campania se desfasoara in perioada 21.06.2021, (ora 00:00:01) si 15.08.2021, (ora23:59:59) (denumita
in continuare "Perioada Campaniei"), pe teritoriul Romaniei, pe paginile de socializare Instagram.

4. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
1. La Campanie participa urmatoarele categorii de produse:

a. bautura Viper la recipient tip sticla 330 ml Lime/Cranberry
b. bautura Viper, la recipient tip doza 330 ml Lime/Cranberry,
denumite in continuare "Produse Participante ";

cu

tt
c_tt

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
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5
a.

Campania este dedicata exclusiv barmanilor care active aza in locatiile in care se comerci alizeaza
le Participante (denumite in continuare "locatii participante,,)

In Campanie se pot inscrie persoanele fizice carc indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii
au rezidentalegala sau domiciliul legal in Romania;
au implinit varsta de l8 ani ladatainceperii Campaniei;

A - au calitatea de barmani in cadrul locatiilor participante; pentru a fi eligibili de a castiga premiile
acordate in cadrul prezentei Campanii, participantii vor face dovada calitatii de barman prin prezentarea in
cadrul procedurii de validare a potentialilor castigatori, a unei adeverinte emise de o locatie participanta din
care sa reiasa ca au calitatea de barman, angajat/colaborator al locatiei respective;
- au cont valid pe reteua de socializare Instagram cu profil public;
- accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
In plus, in vederea validarii ca si castigator al Premiului cel mare, participantul trebuie sa indeplineasca

suplimentar urmatoarele conditii :

- are o varsta cuprinsa intre 26-69 de ani la data inceperii campaniei;
- detine de minim 4 ani permis de conducere categoria B, national/international, valid.
3. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor
prezentului Regulament.
4. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.I ;(ii) Angajati ai Organizatorului, sau ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de
or ganizar ea si desfasurarea Campaniei ;

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

5. 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 mention ate in art. 5.4.
6. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a
participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

6, SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
1. Modalitatile de inscriere in Campanie
l.l. Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 21 iunie 2021 (ora00:00:01) si
pana la data de 15 august 2021 (ora23:59:59).
I '2. Pentru inscrierea valabila in Campanie participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism.
- sa posteze pe profilul personal de Instagram, avand setarile postarii publice, cel putin o inregistrare video
in format portret (9: 16), avand o durata minima de 90 de secunde si maxima de 3 minute, in care:
- participantul prepara corect un Viper (urmarind pasii indicati de Valentin Luca in video-ul de challenge)
- tag catre contul de Instagram @viperhardseltzer_ro
- si hashtagul #viperperfectserve
- optional, adaugarea numelui locatiei participante in care activeaza
Un participant se poate inscrie cu una sau mai multe inregistrari video care respecta conditiile prevazute
mai sus, numarul acestora nefiind limitat.

2. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie:
2.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa
a urmatoarelor conditii :
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a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 5-Dreptul
de Participare de mai sus;

b) Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in
Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 6.1. - Modalitati de inscriere in Campani
c) Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6.1.1.
d) Pentru ca o inscriere in Campanie sa fie consideratavalida, participantul trebuie sa respecte,
mod cumulativ si urmatoarele conditii:
- sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament;
- sa respecte tematica de concurs asa cum este descrisa pe canalele de comunicare a Campaniei si in
cuprinsul mesajului Campaniei;
- profilul de Instagram al participantului sa fie setat public pe perioada de valabilitate a Campaniei;
- inregistrarea video postata: sa fie setata public; sa nu aiba niciunfel de continut defaimator sau jignitor in
general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup
socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale; sa nu contina amenintari catre orice terta
persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, imaginea, reputatia, dreptul la viata privata si/sau
alte drepturi ale oricarei terte persoane, societate sau entitate; sa nu incalce in niciun alt mod legile si
reglementarile aplicabile; sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate;
sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala; sa nu
promoveze marcile de tigarete sau alte bauturi alcoolice/nonalcoolice ce nu fac parte din tematica; sa nu
prezinte caracter pornografic sau nuditate; sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor
persoane, in afara de imaginea, vocea, profilul de Instagram al participantului;
2.2. Participantul care nu indeplineste toate conditiile prevazute prin prezentul Regulament va fi
descalificat si nu va fi luat in considerare in vederea desemnarii Participantului Castigator.

7. SECTIUNEAT. PREMIILE CAMPANIEI
l. In cadrul Campaniei, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului si in urma tragerilor la sorti, vor fi
acordate:

a) saptamanal, cate un telefon marca Apple iPhone 12, 64 GB, 5G, culoare verde, in valoare de 3.759,99
lei (tva inclus), in total 8 telefoane marca Apple iPhone 12, 64 GB, 5G, culoare verde, in valoare totala de

30.079,92 Lei (tva Inclus) .

si

b) la sfasitul Campaniei, premiul cel mare ( denumit in continuare ,,Premiul cel mare") constand intr-o
experienfd pentru 2 saptamani, la volanul unui autovehicul Marca Tesla, Tip Model 3 Performance,
Capacitatea cilindrica: Electrica. Valoarea premiului este de 9.747,94 Lei (TVA inclus).

Intervalul de doua saptamani in care autovehiculul este pus la dispozitia castigatorului incepe la data
de 16.09.2021 si se incheie la data de 30.09.2021. Autovehiculul va fi predat cdtre cfutigdtor in localitatea
unde acesta declard cd locuie;te in cadrul procedurii de validare a cdgtigdtorului,cu bateria incarcata.
Ulterior, pe parcursul celor 14 zile de test drive, cdgtigdtorul va trebui sd se ocupe de incdrcarea vehiculului,
dacd doregte sd il utilizeze. Cdgtigdtorul va trebui sd participe la momentul predarii, la o sesiune de instructaj,
privind conducerea Autovehiculului, precum gi incdrcarea. in cele doua saptamani de test drive, cdgtigdtorul
are obligativitatea si se asigure cd atunci cdnd cdldtoreqte cu autovehiculul are autonomia necesard pentru
a ajunge la destinalie sau are pe traseul stabilit puncte de incdrcare suficiente pentru a ajunge in punctul
dorit. OrganizatorullAgentiile nu vor putea fi trase la rdspundere in cazul in care cdqtigdtorul nu se asigurd
cd vehiculul are autonomia necesard ajungerii la destinafie, sau nu gdseqte stalii pentru incbrcarea
autovehiculului in proximitate.

ln
'l.tn

?n
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Autovehiculul este asigurat Casco si va putea fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei, respectand
latia rutiera in vigoare. Conditiile de utilizare ale autovehiculului pentru perioada indicata vor face

unui contract care va stabili drepturile si obligatiile ce revin castigatorului premiului cel mare, adica
autovehiculului. Castigatorul premiului va avea dreptul de autilizaautovehiculul numai in termenii

* ile impuse de Proprietarul/Furnizorul acestuia.

R aloarea comerciala neta totala (TVA inclus) a tuturor premiile acordate in cadrul Campaniei este de
drc A' 827,g6,g2Lei

3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii/produse/servicii si nici nu se poate acorda
contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui participant castigator de a beneficia de premiu (prin
refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar
refuzul este manifestat expres si neechivoc in scris si transmis via e-mail Organizatorului), acesta va pierde
dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Ursus Breweries si/sau a Agentiilor.
Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane.
4. Ursus Breweries isi rezerva dreptul de a modifica (de ex. de a reduce, de a suplimenta) numarul premiilor
oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari conform
Sectiunii 2.

8. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
1. In cadrul Campaniei, premiile vor fi acordate prin trageri la sorti ce presupun folosirea unui program de
calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele, pentru premiile oferite
in cadrul Campaniei, dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide , in prezenta unui avocat.
2.Toti participanfii care au efectuat o inscriere valida in perioada Campaniei vor fi inclugi in extragerea
finald, pentru premiul cel mare.
3. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage un castigator si 3 rezerve.

4. In cadrul campaniei vor avea loc cate 9 (noua) trageri la sorti, astfel :

a) Extragerile pentru premiile saptamanale au loc conform datelor inserate in tabelul de mai jos:

Sapt 1 Sapt 2 Sapt 3 Sapt 4 Sapt 5 Sapt 6 Sapt 7 Sapt 8
Extrageri
saptamanale

I iulie

7 iulie
2021

8 iulie -
l4 iulie
2021

15 iulie
-21
iulie
2021

22

iulie-
28 iulie
2021

29 iulie
04

august

2021

5august-
11

august
2021

t2
august -
l8
august

2021

19 august

25
august
2021

2t-27
iunie
2021

28

iunie-4
iulie
2021

5-1 I
iulie
2021

t2-18
iulie
2021

19-25

iulie
2021

26 iulie-
1 august
2021

2-8
august

2021

9-15

august
2027

b) Extragereafrnala va avea loc la sfarsitul Campaniei, in perioada 19 august - 25 august21zl.

,t
,,./;

ill
,otill

Intra la
extragere

inregistrarile
video
postate si

validate in
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5. In cadrul fiecarei trageri la sorti va fi extras un (1) singur castigator, care va fi supus ulterior conditiilor
de validare in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament si 3 rezerve.

9. SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR.
1 . Pentru a fi validat ca si Castigator al campaniei, potentialul castigator trebuie sa aiba dreptul de participare

la Campanie, asa cum este specificat in prezentul Regulament, iar postarea de participare la concurs sa

respecte toate cerintele Regulamentului, precum si sa ofere toate datele solicitate conform prezentului

Regulament, in momentul contactarii.
2. Un pafticipant are dreptul sa castige cate un singur premiu din fiecare categorie enuntata anterior. Astfel,
un participant poate castiga cel mult 1(un) telefon Apple iPhone 12, 64 GB, 5G, culoare verde si Premiul
cel mare.

3. Potentialul castigator va fi contactat in termen de maxim 3 zile lucratoare, de la extragere, de catre

Agentia 3, prin mesaj privat pe pagina de Instagram si va fi informat cu privire la premiul castigat.

4. Ulterior contactarii potentialilor castigatorilor, acestia trebuie sa transmita, in termen de maximum 48 de

ore, printr-un mesaj privat de tip raspuns, numarul de telefon (strict numarul de telefon) la care sa poata

fi apelati in vederea validarii.
5. Ulterior furnizarii numarului de telefon, potentialul castigator va fi apelat de catre Agentia 3 in vederea
parcurgerii procesului de validare, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea,
precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament, in termen de maximum 3 (trei) zile
lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. In cazul in care participantii extrasi ca potentiali
castigatori nu furnizeaza un numar de telefon valid la care sa poata fi apelati sau nu raspund la apelurile
initiate de catre Agentia 3, acestia vor fi invalidati si se va apela larezewe, in ordinea extragerii acestora.

6. Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre Agentia 3, in vederea anuntarii lor, in maxim 5

zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori. Agentia 3 va efectua maxim 3 apeluri in vederea

instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 - 20:00, in termen de maxim 3 zile lucratoare.
7. Pentru a parcurge procedura de validare Participantul va furniza 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 legatura
cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si

pentru scopul verificarii modului in care este gestionatarelatia cu participantii la Campanie.
A. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa declare urmatoarele
informatii: nume, prenume, data nasterii, CNP, adresa de e-mail si adresa de livrare a premiului si sa trimita,
in termen de 2 zile lucratoare, o copie electronica(scan/foto) lizibila a adeverintei eliberata de o locatia
participanta care atesta indeplinirea calitatii de barman angajatlcolaborator al acesteia si., suplimentar, in
cazul potentialului castigator al Premiului cel mare, o copie electronica(scan/foto) lizibila a unei declaratii
pe proprie raspundere din care sa reiasa ca permisul sau de conducere este valid, cu indicarea numarului si

datei de eliberarare a permisului de conducere, precum si a perioadei de valabilitate a acestuia.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web,

accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie unnatoarele doua

modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa frnalizarea
apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului
telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de2 zile lucratoare de primirea link-
ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. In urma verificarilor
si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in
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cazul in care documentul/ele primit/e prezintaneregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce
le folosind link-ul care i-a fost comunicat.

In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnize aza toate
ile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va pnml un sms cu un link

pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si
* a premiilor, in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in paginalt nE- sunt corecte conform Regulamentului, acesta va fi validat. Daca datele incarcate de Participant inucA- na web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in

termen de 2 (doua) zile lucratoare de la primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta
rezervele, in ordinea extragerii acestora.
8. In situatia in care numarul participantilor nu este suficient in vederea efectuarii tragerii la sorti sau in
situatia in care premiile nu au putut fi acordate din motive independente de Organizatorl Agentiile
participante (cum ar fi daca sunt participanti si rezerve invalidate), premiile raman la dis=pozitia
Organizatorului care poate organiza, dacava considera necesar, o alta Campanie promotionala.
9. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestea nu au putut fi inmanate, Ursus
Breweries va decide dupa cum crede de cuviinta modalitatea de actiune si soarta premiilor.
10. Organizatorul are obligatiade a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate. publicarea
participantilor castigatori va fi realizata la urmatoarea adresa web, respectiv
www.viperhardseltzer.rolperfect-serve/castigatori, urmand sa fie afisate in conformitate cu dispozitiile
legale: numele complet al participantilor castigatori (conform informatiilor furnizate de participant) si
premiul castigat.
12. Anuntarea prin publicare a fiecarui participant castigator va fi efectuata in urma fiecarei trageri la sorti
si a validarii acestora in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament, in termen de 10 zile lucratoare
de la validare.

10. SECTIUNEA lO INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR. UTILIZAREA PREMIILOR.
1. In urma validarii castigatorilor, Agentia 3 prin reprezentantii sai transmite premiile saptamanale catre
fi ecare participant castigator.
2. Premiile saptamanale vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de
validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare
a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe pagina
www.viperhardseltzer.rolperfect-serve/castigatori. In momentul primirii premiului, Castigatoiul va
semna un proces verbal de predare - primire a premiului.
3. Curierul 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 09:00-17:00.
4.In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in
vederea livrarii, fie au refuzat 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.

5. In vederea intrarii in posesie a premiului cel mare, castigatorul va fi contactat telefonic de Agentia 1, in
vederea comunicarii formalitatilor necesare. Agentia I va efectua maxim 3 apeluri, acestea fiind efectuate
in intervalul orar 09:00 - 20:00, in termen de maxim 3 zilelucratoare de la validarea castigatorului. Ulterior
convorbirii telefonice, Agentia I ii va transmite castigatorului, via e-mail, contractul avand ca obiect
folosinta si utilizarea autovehiculului, impreuna cu anexele sale, in vederea semnarii acestora. In termen de
2 zile de la dataprimirii, Castigatorul va transmite o copie scanata a contractului, impreuna cu anexele sale,

,t;
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semnate, via e-mail, la adresa : office(@merrinblack.ro si in original la adresa de corespondenta a Agentiei

castigatorul va prezenta Furnizorului/Proprietarului autovehiculului cartea de identitate si permisul de

conducere valabil, in original si va semna procesul verbal de predare- primire premiu/autovehicul.
In cazurile in care, castigatorul nu se prezintala data stabilita pentru intrarea in posesia a premiului,

refuza semnarea proceselor verbale de predare/primire, nu mai indeplineste conditiile prevazute prin
prezentul Regulament (de ex; nu mai detine permis de conducere valabil), premiul cel mare ramane in
posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau

potrivita intereselor sale.

6.In cazul in care participantul a trimis si a declarat in cadrul Campaniei informatii incomplete, incorecte,
inexacte sau nu indeplineste conditiile cerute in Regulament, Ursus Breweries si Agentiile nu isi asuma

raspunderea pentru acest lucru.
7. Participantul castigator are obligatia de a utiliza premiul cu respectarea dispozitiilor legale.

8. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin
niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

11. SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
1 I .l Agentia 1, in calitatate de platitor de venituri obtinute de castigatori, se obliga sa calculeze si sa vireze
taxele datorate pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu dispozitiile Legii 22712015
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens Ursus Breweries va primi de la

Agentia I si datele constand in CNP-ul persoanelor castigatoare.
I 1.2. Ursus Breweries nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare
suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie.
I 1.3. In privinta premiilor acestei Campanii, participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe

sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea Produselor Participante si

a cheltuielilor normale referitoare la informarea cu privirelaprezenta Campanie (inclusiv dar fara a se limita
la costul de consultare a Regulamentului prin intermediul mai multor canale: telefon, internet).
11.4. Ursus Breweries nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de

natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.
1 1.5. Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor produselor Ursus Breweries
SA.
11.6. Ursus Breweries, prin Agentie va prelucra urmatoarele date cu caracter personal, in baza
temeiului legal: nume, prenume, numar de telefon, CNP in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale
impuse de lege (respectiv calcularea, retinerea si virarea taxelor).
1 1.7. Organizatorul si Agentiile se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa

aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii,
distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme
de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta Campanie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament, pe care si le-au insusit integral.
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1 I '8' Campania poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permit e rcalizarea
acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

RESPONSABILITATE. LIMITAREA RASPUNDERII
sau Agentiile este indreptatit/sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de

de frauda a sistemului, abuzsau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanll,

r] [1
si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului tn cauza

JgA" \{ campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala daca va fr cazu l, Or ganizatorul /A genti i le urmand
sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Or ganizatorulu i este defi nitiva.
3. Participantul intelege si garante aza canu va participa cu postari care:
. incalca, in orice mod, legile aplicabile;
'reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu
caracter personal apartinand unei terte persoane ori nu ii apartin Participantului, sau contine date cu caracter
personal apartinand unei terte persoane;

'contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;
' promoveazamarci de produse de tutun sau alte bauturi alcoolice/nonalcoolice cu exceptia celor indicate

in tematica/prezentul Regulament;

' contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de
o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
' contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
'lezeaza intimitatea sau dreptul laviataprivata ale unei terte persoane;
. prezinta caracter pornografic sau nuditate.
4' Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate
prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin postarea efectuata,
inclusiv dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala.
5' Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparcaca urmare
a postarii video, a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor)
si va despagubi Organizatorul si/sau Agentiile pentru toate prejudiciile suferite ca urmar e a utilizan i, unor
mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi
apartinand unor terte parti.
6 organizatorul si, dupa caz, Agentiile, nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
- probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale
conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseazasite-ul/pagina
de Instagram, contul de Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator sau de a navigu pe
internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de Organiiator;- eventualelc dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de Instagram sau de datele
de contact/de validare ale Participantilor;
- orice incercare de participare la Campanie facuta in afara perioadei Campaniei;
- pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea profilului de Instaggam, a adreselor de e-
mail ale Participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de sociali zare care fac imposibila
contactarea sau validarea Participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului;
- erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei
electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea
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sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre
Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei;
- erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre
Organizator in Regulament;

situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial
integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului o
care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil;
- Erorile in datele fwnizate de catre Participant. Acuratetea datelor nu atrage raspunderea

Organizatorului/Agentiilor, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare,
Organizatorul/Agentiile nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date

eronate care au dus la imposibilitatea identificarii/validarii castigatorului sau inmanarii premiului;
- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de

Organizator/Agentii;
- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
Oficial;
7. Organizatorul /Agentiile nu va fi/ vor fi raspunzator/raspunzatoare 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;

8. Organizatorul/Agentiile nu va fi/vor fi responsabil/responsabile pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea
premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia.

9. Organizatorul/Agentiile nu raspunde/ nu raspund in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care

rezulta din participareala Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta
grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul/Agentiile.
10. Toti participantii au sanse egale la castigarea premiilor.
I 1. Orice participare care pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului Regulament va fi
invalidata, fara a informa participantul de acest lucru.
12. Ursus Breweries si Agentiile: nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea
premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator; sunt exonerate de catre Castigator, acordul de

vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare laprezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate
prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia,
indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari
ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; nu sunt raspunzatoi de eventualele
prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor
prejudicii.
13. Ursus Breweries si Agentiile nu sunt raspunzatoare pentru modalitatea in care participantul castigator
intelege sa utilizeze premiul.
14. De la data semnarii Procesului Verbal de predare/primire a autovehiculului si a procesului verbal de

predare/primire al premiu cel mare, responsabilitateautilizdrii in bune condilii a autovehiculului apartine
exclusiv caqtigdtorului care indeplineqte condiliile irnpuse de Regulament. OrganizatorullAgentiile nu isi
asuma raspunderea pentru eventualele incidente apdrute de-a lungul utilizdrii autovehicului.

XII - SECTIUNEA 12. PUBLICITATE.
Organizatorul/Agentiile Participante isi rezervadreptul de a folosi, pe o perioada de 1 an, numele/prenumele
si postarile castigatorilor validati in orice scopuri publicitare si pe orice platforma de comunicare, fara
niciun fel de pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea castigatorilor. Dupa expirarea perioadei
de I an, Agentia 2 va proceda la stergerea tuturor acestor date din platformele pe care au fost postate.
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Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, daca va fr cazul, ce va fi inmanata
Organizatorului.

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTERPERSONAL
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa I a prezentului

lament.

,.il\ - 4. SECTIUNEA 14. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
l. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in
cazul imposibilitatii Ursus Breweries, din motive independente de vointa acestora, 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 Ursus Breweries si/sau Agentiile sa isi indeplineasca, total
sau partial obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a
cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa constate acest eveniment.
2.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial
si continuarea Campaniei, Ursus Breweries si/sau Agentiile vor fi exonerate de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intaruiata.
Ursus Breweries si/sau Agentiile, daca invoca forta majora, sunt obligate sa comunice participantilor la
Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand inbaza
liberei decizii a Ursus Breweries, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu
respectarea prevederilor Regulamentului.

15. SECTIUNEA 15. CONTESTATII SI LITIGII
1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei prin posta Ia adresa
Otganizatorului, respectiv Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, sauprin e-mail
la urmatoarea adresa contact@viperhardseltzer.ro in termen de maxim 10 (zece) zile de la datapublicarii
tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.
Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile 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.

2. Eventualele litigii aparute 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
j udecatoresti romane competente.

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

VOICAN OLIVIA-MANUELA
in calitate de mandatar al

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S
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ANEXA 1

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELU CRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
sectiune expune modul in care Ursus Breweries prelucreaza datele personale ale participantilor la

VIPER _ #PERFECTSERVE.
personale ale participantilor sunt prelucrate de Organizatorul Ursus Breweries in calitate de operator
si de catre Agentiile de implementarelAgentiile participante, in calitate de Imputerniciti, respectiv

in Black, Screen Native, Mediapost Hit Mail, in conditiile si pentru scopuri le prezentate in cele ce
utmeaza:

1.1 ' Organizatorul va prelucra doar urmatoarele date personale pe durata Campaniei promotionale:
a) pentru participanti:
- contul de Instagram, imaginea, vocea;
- email, nume, prenume (in cazul operatiunii de transmitere a unui raspuns la cererile si/sau plangerile
efectuate de catre participanti);
b) pentru toti Participantii castigatori : contul de Instagram, imaginea, vocea, data nasterii, nume, prenume,
numar de telefon, adresa de livrare a premiului, CNP colectat in vederea indeplinirii de catre Organizator a
obligatiilor fiscale ce decurg din acordarea premiului, conform declaratiilor participantului), copie a
adeverintei emise de locatia participanta din care rezultacalitatea de barman angajatlcolaborator , e-mail;
in plus, pentru participantul castigator al premiului cel mare - numarul, data emiterii, si perioada de
valabilitate a permisului de conducere, conform declaratiilor participantului .

1.2. Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii
contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale iar ale
castigatorilor si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale
fisoale.

Scopurile prelucrarii sunt: Organizarea si desfasurarea Campaniei; Desemnarea si validarea castigatorilor;
Transmiterea premiilor; Indeplinirea obligatiei de catre Organizator de a face publice numele c6qtigdtorilor
gi cdqtigurile acordate; Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Ursus Breweries si ale
societatilor implicate in implementarea Campaniei; Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea
Campaniei.

Datele referitoare la participanti vor fi stocate timp de 2 ani iar,pentru castigatori vor fi stocate timp de 10
ani.

1'3. Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale dintre Organizator
si Dumneavoastra decurgand din particip arealacampanie, precum si in temeiul obligatiilor legale prevazute
de legislatia fiscal (daca este cazul).
1.4. Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina
imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.
1.5. Destinatarii datelorprelucrate
1.5.1 Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catrealti imputemiciti care
furnizeaza servicii catre acesta, inclusiv catre Agentiile participante.
Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de
imputerniciti si subimputernicti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale
imputernicitilor).
Furnizorii de servicii sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor
primite de la Ursus Breweries.
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I .5.2 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest

lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor,
fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE). In acest scop

societatile din grupul
de prelucrare de date.

1.5.3 In afara celor

Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat un acord intragrup

de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor pub

sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii).
asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.5.4 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.
1.5.5 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

1.6 Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor
personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazatape consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor
comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
anterioare.
(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs.,
inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul
nostru, scopul in care suntprelucrate, sursa incazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari
daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre

dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o

taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de

protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati
sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele

dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;
(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere

adresata la datele de contact mentionate mai jos;
(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor
dumneavoastra personale, in cazul in care:
. contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie
pentru a verifica corectitudinea,
. prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor
dumneavoastra personale,
. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru

stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
. aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate
prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele

dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic,
sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte

organizatir.
Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:
. Va prelucram datele personale cu mijloace automate;
. Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau

prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea

unui contract la care sunteti parte;

o
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' datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastrao si transmiterea datelor
dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane.
Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si

poate fi citit automat.
dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra
lor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor

personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor
(care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer)

i{"4' care

I ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept
il aveti daca aceasta transmitere este fezabiladin punct de vedere tehnic.

(0 Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre
dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu
exceptia cazului in care datele sunt necesare:

' pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;. pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
' in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
sau
. pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.
(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta - in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale
din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe
consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz
nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive
legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si
libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui
drcpt in instanta. Daca obier-:LaLilaprelucrare, va rugam sa specificati dacadoriti, de asemenea, ca datele
dumneavoastra personale sa fie sterse, in cazcontrar noi doar le vom restrictiona.
Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct
intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe
consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazulin care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor
aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o
plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter personal:
Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal
Adresa:B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector l, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.3 I 8.059.21 I
+40.3 t8.059.212
Fax: +40.318.059.602

Email : anspdcp@dataprotection.ro
Va rugam sa retineti:

' Perioada de timp: Termenul de solutionare este de 30 de zile si poate fi prelungit din cauza unor
motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz,
daca aceasta perioada este prelun gita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor
care au dus la aceasta prelungire.

' Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau
o parte a datelor dumneavoastra personale din cauzaunor restrictii legale. Dacavarefuzamcererea de acces,
va vom comunica motivul acestui refuz.
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. Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale

din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem

identifica drept persoanavizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune,

cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom
informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

1.7 Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele
coordonate: Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr.43, corp A, etaj2, email: privacy@asahibeer.ro. Operatorul
va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarca dovezilor cu
privire la identitatea solicitantului.
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