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Act aditional Nr. I la
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
,,Ia Noroc si ai noroc la premii!"

Subscrisa Bergenbier S.A. (in cele ce urmeaza "Otganizatorul"), persoana juridica romana, cu
sediul in Sos. Bucuresti Nord nr 10, Cladirea 01, etaj 5 orasul Voluntari, Judetul Ilfov,
inrnatriculata la Registrul Comertului sub rr. J23177812015, C.U.I. 6608725,in temeiul sectiunii
17 denumit ,,REGULAMENTUL OFICIAL" a decis prelungirea perioadei de revendicare a
prerniilor in bere si bani pana pe data de 15 iulie 2018.

I sectiunea 4 denumita ,,Perioada

de desfasurare" se va modifica astfel:
Campania va fi lansatala data de 16.04.2018, ora 00:00 si va dura panala data de 15.07.2018, orele
23:59 inclusiv, cu respectarea informatlllor prevazute in Regulament.

II In sectiunea 9 denumita ,,PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI
ACORDARE A PREMIILOR" se adauga urmatoarele informatii:
Premiile Campaniei constand in bani pot fi revendicate la linia informativa 0317305007 pana la
data de 15.07 .2018, ora 17:00.
Premiile Campaniei constand in bere Noroc pot fi revendicate panala data de 15.07.2018 doar in
timpul programului de lucru corespunzator fiecarui Centru de premiere sau Locatii participante.

III

Sectiunea 10 denumita,,RESPONSABILITATE" se va modifïca astfel:
Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din weo neintelegere
si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare.
Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a
premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile
necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau
costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai capacepromotionale, cheite autentice,
care nu ptezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte
erori si pentru capace de la alte produse decat ambalajele participante, Bergenbier S.A. este
exonerat de orice raspundere.
Organizatorul Campaniei Promotionale nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse
Participante inainte de 16.04.2018 si/sau dupa 15.07.2018, in acest caz Organizatorul neavand
obligatia de a acorda premiile revendicate in afara perioadei de revendi care a premiilor (inainte de
16.04.2018 sau dupa 15.07.2018). Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru prejudicii suferite
de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, dupa data predarii premiului catre
castigator.

IV Paragraful din sectiunea 11 denumita ,,CONDITII DE VALIDARE"
Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazun:

o
o

o

se

va modifica astfel:

Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Posesorul capacului cu mesajul castigator nu preda/nu doreste sa predea in original
r epr ezentantului Organizatorului cap acul cu mes aj ul casti gator;
Posesod capacului cu mesajul castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca
teptezentantului Organizatorului (curierului) identitatea si varsta cu ajutorul unui document
valid (CI/BI), care sa atcstc ca participantul avea minimut 18 ani irnpliniti la clata inceperii

t

o
o

Campaniei;

Posesorul capacului cu rnesajul castigato
promotionale, confonn verihcarii efectuate d
validarii telefonice sau preluarii capacului sau
Posesorul capacului cu mesaj castigator nu re

V. Sectiunea 12 se modifica in totalitate, urmand a
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in
organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislaliei privind proteclia datelor cu caracter
personal respectiv, ale Legii nr.67712001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date çi ale Regulamentului (UE) 20161679
al Parlamentului European çi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor
frzice în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu caracter personal çi privind libera circulalie a
acestor date çi de abrogare a Directivei95l46lCE (,,GDPR"), aplicabil începând cu25 mai 2018.
Organizatorul ac{ioneazá, în calitate de operator în ceea ce priveçte prelucrarea datelor cu
caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în
acest Regulament.

Scopurile prelucrárii datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmätoarele scopuri:
a) organizarea çi desfãçurarea Campaniei çi acordarea premiilor cäçtigátorilor, utilizarea datelor cu
caracter personal ale câçtigátorilor în scopuri promolionale çi publicitare în legáturä cu seleclia çi
anunlarea câçtigätorilor, transmiterea de comunicäri comerciale cum ar fi oferte cu privire la
produsele Organizatodui, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau
sondaje qi alte comunicári similare (consim!ämântul persoanelor vizate);
b) plata impozitelor çi a contribuliilor relevante çi raportarea câ1re autoritálile publice competente,
publicarea numelui câçtigätorilor çi a premiilor acordate (obligalia legalá a Organizatorului);
c) solulionarea oricáror plângeri în legáturä cu organizarea çi desñçurarea Campaniei Ei acordarea
premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apárarca în instan!á çi/sau alte
proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încálcári, realizarea
diverselor raportári, analize Ei studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate çi
succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
d) activitäli de arhivare, dacá sunt cerute de legislalie (obligafia legalá a Organizatorului). În cazul
în care consimfämântul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-çi refiage acest consim!ámânt în orice moment.
in cazul în care câçtigátorii îçi retrag consimfämântul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal în scopuri promolionale çi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fürá, a
afecta însä alte operaliuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor
temeiuri juridice. Participanfii care refuzá sá comunice sau îçi retrag consimfämântul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili
sä participe çi sä primeascá premiile oferite.
Sursa çi destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru participanti:
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza pafücipantii în mod
direct. De asemenea, Organizatorul poate dezváIui datele cu caracter personal ale participantilor
cátre:
. partonorii Organizatorului, aclionând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv
Partenerii desemnali în aceastä Campanie implicafi în desfãçurarea çi organizarca Campaniei,
acordarea premiilor, notarilor publici I avoca,tilor desemnali sá acorde asistenfä pentru organizarea
çi desñçurarea Campaniei;
. altor societãli clin gnrpul Molson Coors Enrope;
. furnizori ai serviciilor aferente activitälilor de marketing - agenfii de marketing, societäli de
fumizare a serviciilor de e-mail marketing;
. furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilá;
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. fumizorii
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de servicii de dezvoltare si mentenan!á a paginilor web;
furnizorii de servici de hosting web çi centre de date etc.;
toritáli publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societäli din grupul Molson Coors
dacá, dezvâluirea are la bazá un temei juridic adecvat (cum ar
o obli galie legalä,
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sau interesul legitim). Î.r cazul în care participantii folosesc platforme de
(cum ar fi Facebook), datele lor cu caracter personal disponibile în acele platfonne (e.g.
e pe care le furnizeaza în cahtate de utilizatori), ne vor fi dezváluite. Totuçi datele cu caracter
disponibile în acele platforme vor fi prelucrate çi de operatorii acelor platfonne conform
propriilor politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Transferul datelor cu caracter personal:
În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state
aparlinând Spaliului Economic European (SEE).
Durata de pästrare a datelor:
Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenlia datelor, inclusiv a regulilor de
arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei
vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadá suplimentará de minim 3 ani (cât este termenul de
prescriplie pentru acliunile în justi{ie). Cu privire la datele câçtigätorilor pentru care Organizatorul
are diverse obligalii de raportare çi platá a taxelor çi impozitelor, acestea vor fì pästrate pentru
întreaga perioadä de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.
Drepturile persoanelo r vizate:
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoaná vizatá,.
Pânä la dataintráni în vigoare a GDPR, beneftciaza de çi le sunt recunoscute drepturile aplicabile
conform Legii nr. 61712001. Începând cu data intrárii în vigoare a GDPR, beneficiaza de
urmätoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obline de la Operator confirmarea cä
prelucreazá. datele lor cu caracter personal, precum çi informafii privind specificul prelucrärii cum
ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru
care datele sunt pástrate, existenla dreptului de rectificare, çtergere sau restric{ionare a prelucrärii.
Acest drept le permite sä oblina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum çi
contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanel e vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, dupá caz, compl etarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la çtergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita çtergerea datelor lor cu caracter
personal atunci când: o acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate çi
sunt prelucrate; o si-au retras consim!ämântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal çi
Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; o datele cu caracter personal sunt
prelucrate contrar legii; o datele cu caracter personal trebuie çterse conform legislaliei relevante.
d) Retragerea consim!ámântului çi dreptul de opozilie: persoanelevizate au dreptul de a-si retrage
oricând consim!ámântul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bazá, de
consim!ämânt. De asemenea se pot opune oricând prelucrärilor pentru scop de marketing, inclusiv
profilãrilor efectuate în acest scop, precum çi prelucrärilor bazate pe interesul legitim al
operatorului, din motive care lin de situalia dvs. specificä.
e) Restricfionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restriclionarea prelucrärii datelor în
urmätoarclc situafii: o în cazul în cale contesta corectitudinea datelor cu caracter pcrsulal, penlru o
perioadá care permile Organizatorului sá verifice exactitatea datelor în cauzá; o în cazul în care
prelucrarea este ilegalá, iar persoanele vizate se opun çtergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricfionareautilizárü lor; . în cazul în care Organizatod nu mai are nevoie
de datele cu caracter personal în scopul prelucrárii, dar persoanele vizate le solicita pentru o acliunc
în instan!á; o în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrärii, pentru intervalul de timp în
uar'e sc vcrihL:á tlauá tlrepturile legitime ale operatorului prevaleazä asupra drepturilor lor în calitate
de persoaná,vizatá'
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f) Dreptul la porlabilitate: în másura în care Organizalorul prelucreaza datele cu caracter personal
prin rnijloace automate, persoanele vizate au dreptul sá solicite Organizatorului sá furnizeze datele
lor cu caracter personal într-o formá structuratá, t¡Iilizatâ frecvent çi care poate fi cititá în mo *
a
automatizat (spre exemplu în fonnat CSV). Dacä persoanele vizate solicita acest lucru,
c'
poate sá transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitáfi, dacá este posibil di
punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor menlionate la punctele mai sus, persoanele vizate puteli
contacta utilizând unnátoarele date de contact:
Adresa de Coresponden!á: Bergenbier SA, Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cládirea O1, et. 5, Global
City Business Park, Voluntari, Ilfov, Romania.
De asemenea, persoanele vizate pot sä-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de
opozilie, de retragere a consim!ämântului.
g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a
depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrárii datelor în cazul în care considera cá
le-au fost încálcate drepturile:
Autoritatea Nalionalä pentru Supravegherea Prelucrárii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial autentificat cu numaral 1711113.09.2016 de
notar public Nica Oana Raluca raman neschimbate.

Procesat si autentificat de Socíetate Profesíonølã Notarialã VERITAS, aslazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramàne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pär.tilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
TOMESCU LAVINIA _ AMELIA - CARMEN
SC. MEDIAPOST

S.S
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