REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Activare container Heineken® 0.0”

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei promotionale „Activare container Heineken® 0.0”denumita in ceea ce urmeaza
„Campania”) realizata pentru promovarea si publicitatea marcii Heineken® este HEINEKEN ROMANIA S.A., o
societate inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub Nr. J40/12235/2002, avand C.U.I. RO 13240781,
cu sediul in 013714 Bucuresti, str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, aripa A2-L, etaj 4, (denumita in ceea ce
urmeaza “Organizatorul”).
Campania promotionala se deruleaza prin intermediul:
PETAL PROMOTION S.R.L, avand sediul social în Ploiesti, Str. Malu Rosu, nr. 65A bl. 141 A2, ap. 7, et 1. jud.
Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/640/17.05.2010, Cod de Inregistrare Fiscala RO
26937609, denumita in continuare „Imputernicit”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor
Campaniei.
Campania se deruleaza cu sprijinul si asistenta agentiei MOMENTUM.EMC SRL, cu sediul social in Bucuresti,
str. Jules Michelet nr. 18, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J 40/5524/2000,
CUI RO13104020, numita in continuare “Agentia”.
Art. 2. Regulamentul Campaniei Promotionale
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) obligatoriu pentru toti
participantii.
Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil oricarui solicitant,
in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
(i) in format electronic, prin accesarea site-ului https://www.heineken.com/ro/regulamente.
(ii) in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa heinekenpromotii@blue-point.ro;
(iii) in urma unei solicitari telefonice, incepand cu data de 12 octombrie 2019, la numarul de infoline
dedicat Campaniei 021 203 11 11, numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00
(cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale), solicitantul putand fi indrumat spre site-ul
https://www.heineken.com/ro/regulamente. sau primi la adresa de e-mail proprie o copie a Regulamentului;
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul Campaniei pe parcursul
desfasurarii acesteia, avand obligatia de a anunta participantii prin publicarea pe site-ul
https://www.heineken.com/ro/regulamente cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice
modificare/completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabila. 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 Campaniei, va face obiectul unui
act aditional la acest inscris, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte
integranta din Regulament.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele
aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 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 pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
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Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul implicit al
participantilor privind conditiile de participare. Participantii sunt rugati sa respecte si sa se conformeze tuturor
termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 3. Durata si locul de desfasurare al Campaniei Promotionale
Campania „Activare container Heineken® 0.0”se desfasoara in incinta containerului Heineken® din Piata
Constitutiei in perioada 12 octombrie 2019 ora 07.00 si data de 13 octombrie 2019 ora 18.00.
Avand in vedere posibilitatea modificarii duratei Campaniei, participantii sunt rugati sa consulte materialele de
informare aferente campaniei, inclusiv site-ul Campaniei https://www.heineken.com/ro/regulamente.
Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate nu mai sunt datorate de catre
Organizator.
Art. 4. Dreptul de participare in Campanie
Pot participa in aceasta Campanie doar persoanele fizice, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 12
octombrie 2019 (inclusiv), care vor participa la maraton, il vor finaliza si se vor prezenta la containerul Heineken®
cu medalia primita si care, cunoscand acest Regulament doresc sa participe la aceasta Campanie vor fi
denumite in continuare „Participanti”.
Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie:
(i)
angajatii Organizatorului;
(ii)
angajatii locatiilor participante la Campanie si ai societatilor participante la realizarea si
derularea Campaniei Promotionale, inclusiv a Imputernicitilor;
(iii)
rudele de gradul I si afinii acestora, precum si angajatii societatilor (inclusiv a Imputernicitilor)
implicate in Campanie.

Art. 5. Premiile Campaniei Promotionale Anexa nr. / 2 :
Premiile campaniei se vor acorda in limita stocului disponibil. In campanie se vor acorda un numar determinat
de 1200 de premii instant cu o valoare comerciala totala de 20.460 Lei fara TVA conform informatiilor mentionate
in tabelul de mai jos.
Denumire premiu

Cantitate

Valoare

Tricou Dama

600

17.05

10.230

Tricou Barbat

600

17.05

10.230

Total

Valoare totala (fara tva)

20.460

Toate premiile mentionate mai sus vor fi acordate pe loc participantilor in conditiile specificate in prezentul
Regulament si sub conditiile indeplinirii criteriului de varsta.
Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul
acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare asociate primirii premiilor.
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Un participant poate castiga doar 1 (un) premiu instant, pe baza medaliei prezentate care atesta finalizarea
uneia dintre cursele din cadrul maratonului.
In cazul in care sunt identificate persoane care au fraudat, influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite
ori au avut intentia de a provoca aceste actiuni, Organizatorul are dreptul de a sesiza autoritatile competente si
a cere despagubiri pentru eventualele prejudicii patrimoniale si nepatrimoniale.
In caz de suspiciune de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant, chiar si pe
cei desemnati ca fiind castigatori, fara obligatia de a aduce vreo dovada in acest sens pentru demonstrarea
fraudei.
Castigatorii premiilor din cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor
sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor
acestora.
Art. 7. Mecanica Campaniei
Persoanele care vor participa la maraton, il vor finaliza si vor intra in posesia unei medalii, se vor putea prezenta
la containerul Heineken in vederea castigarii unui tricou.
Pentru a putea intra in posesia unui tricou, Participantii vor trebui sa raspunda corect la 5 intrebari consecutive.
Intrebarile se vor alege dintr-o grila de intrebari deja stabilita Anexa nr. / 3
Toti Participantii care raspund corect la cele 5 intrebari isi pot alege un model de tricou din cele 8 modele
disponibile. Tricourile se vor acorda in limita stocului disponibil. Stocul disponibil este de 600 de tricouri de dama
si 600 barbatesti.
In cazul in care pentru o categorie de premii stocul a fost epuizat, Participantul isi poate alege un alt premiu din
aceeasi categorie.
In cazul in care toate stocurile de premii alocate se vor epuiza inainte de terminarea programului stabilit in
prezentul Regulament, promoterii sunt liberi sa paraseasca incinta containerului.
Art. 8. Linia telefonica pusa la dispozitia participantilor
Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon (021) 203 11 11 (numar
cu tarif normal) pentru a afla mai multe informatii in legatura cu aceasta Campanie (conditii de participare la
campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.) precum si pentru eventuale sesizari.
Programul de functionare a liniei telefonice este zilnic de luni pana vineri, cu exceptia zilelor de sarbatori legale,
intre orele 09.00 – 17.00, program cand un operator va raspunde la intrebarile consumatorilor participanti, iar in
afara programului mentionat un mesaj inregistrat va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu
operator.
Art. 9. Protectia datelor cu caracter personal
Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.
Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor
din Anexa nr. 1.
Art. 10. Incetarea inainte de termen a Campaniei
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Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv
in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau
printr-o decizie a Organizatorului.
Art. 11. Litigiile si legea aplicabila
Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente de la sediul Organizatorului.
Art. 12. Taxe
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de castigatori in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiile nete obtinute conform prezentului
regulament, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina
exclusiva a castigatorilor.
Art. 13. Responsabilitate
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a marcilor participante sau a companiei
HEINEKEN ROMANIA S.A. ori a locatiilor participante.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
(i)
inregistrari efectuate dupa data de incetare a Campaniei;
(ii)
imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei,
cum ar fi defectiuni tehnice ale retailerului unde se desfasoara activitatea.

S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A.
Prin,
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Activare container Heineken® 0.0”
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si
castigatori) vor fi prelucrate de catre:
HEINEKEN ROMANIA S.A., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti,
Strada Tipografilor, nr. 11-15, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 13240781, atribut fiscal RO, numar de ordine
de la Registrul Comertului J40/12235/2002 (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul:
i. PETAL PROMOTION S.R.L., operator de date cu caracter personal nr. 31089, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J29/640/17.05.2010, RO 26937609, avand sediul social în Ploiesti, Str. Malu
Rosu, nr. 65A bl. 141 A2, ap. 7, et 1. jud. Prahova, va actiona ca imputernicit al Organizatorului.
Campania se deruleaza cu sprijinul si asistenta agentiei MOMENTUM.EMC SRL, cu sediul social in Bucuresti,
str. Jules Michelet nr. 18, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J 40/5524/2000,
CUI RO13104020, numita in continuare “Agentia”.
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu
privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: HEINEKEN ROMANIA S.A., adresa: București, 013714,
str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1, telefon: 021.203.11.11, email:
promotii@heineken.com;
Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor HEINEKEN sunt urmatoarele: str. Tipografilor nr. 1115, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1 Sector 1, 013714, București, email:
compliance.romania@heineken.com.
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul nu va colecta nici o categorie de date cu caracter personal:
Varsta va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica
18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie.
Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare,
imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

3. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul
Imputernicitilor, dupa cum urmeaza:
Petal Promotion va desfasura urmatoarele activitati:
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(i)
(ii)

Informeaza si indruma consumatorii in vederea posibilitatii de a castiga premiile Campaniei;
predau castigatorilor, in numele Organizatorului, premiile promotionale in conditiile stabilite prin
Regulament.

4. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul
contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului
in calitate de Organizator al Campaniei.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
In prezenta Campanie nu se colecteaza date personale.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
In prezenta Campanie nu se stocheaza date cu caracter personal.
7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate
urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vi) dreptul la portabilitate a datelor;
(vii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal.
Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionatle anterior fie apeland numarul de telefon 021.203.11.11,
fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4,
sector 1, 013714,
București, sau prin
transmiterea acesteia
la adresa de e-mail:
compliance.romania@heineken.com.
8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui
nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se
obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine
seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in
mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei,
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numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter
personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi
publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizatevor fi prelucrate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
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Anexa nr.2 Premiile Campaniei

* Imaginile sunt cu titlu de prezentare

Anexa nr.3 Quizz intrebari container
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