REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Castiga cu Pufina si Auchan!
Desfasurata in perioada 14-16.10.2021 si 21-23.10.2021

Art. 1. Organizatorul
1.1.Organizatorul campaniei promotionale Castiga cu Pufina si Auchan!

(denumita in ceea ce urmeaza

„Campania”) este Pehart Tec Grup SA cu sediul social in municipiul Sebes, localitatea Petresti, str. 1 Mai,
nr.1, judetul Alba, avand punct de lucru in Str. Henri Coanda, nr. 4A, Dej, judet Cluj , CUI: RO 17736215 si
nr. inregistrare la Registrul Comertului J1/1060/2020 denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei
denumit in continuare “Regulamentul”.
1.3. Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit la promoterii plasati in magazine in
intervalul orar specificat la art.5, punctul 5.3.. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa
si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta
participantii in mod oficial.
1.4. S.C. PROMIS ADVERTISING SRL cu sediul social în oraşul Voluntari, Str. Emil Racovita, Nr. 70, Vila 55C,
Mansarda, Judeţul Ilfov si punctul de lucru in Ilfov, Chitila, Soseaua de Centura Bucuresti, KM 62, Hala 3 in
incinta Catted Business Park, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1652/2011 având cod unic
de inregistrare fiscala RO 17529619 va actiona ca Imputernicit al Organizatorului in ceea ce priveste:
(i) editarea si autentificarea regulamentului;
(ii) implementarea campaniei;
(iii) gestionarea si integrarea campaniei;
(iv) inmanarea premiilor.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei
2.1.Campania este organizata si se desfasoara in magazinele Auchan din Anexa 1 a prezentului contract.
2.2. Campania se desfasoara in perioada 14-16.10.2021 si 21-23.10.2021, denumita in continuare
„Perioada desfasurarii Campaniei” sau „Perioada Campaniei”.
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Art. 3. Drept de participare
3.1. Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 14
octombrie 2021, cu domiciliul/resedinta in Romania, care respecta termenii si conditiile prezentului
Regulamentului Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor
participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale.
3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi
exprima acordul in privinta tremenilor si conditiilor acesteia.
3.4. In cazul in care castigatorul este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv
altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa
intre in posesia premiului prin intermediul reprezentantul sau legal, care va semna in numele castigatorului
procesul verbal de predare primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de
orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau
pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Produse participante
4.1. La aceasta Campanie participa produsele comercializate ale Organizatorului, marca Pufina.
4.2. Dupa data incheierii Campaniei in conformitate cu art. 2, alin. 1, produsele participante isi pierd
aceasta calitate, Organizatorul neavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in viitor in
legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori
continuarii Campaniei.

Art. 5. Mecanica promotionala
5.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, Cumparatorul trebuie:
5.1.1. Sa achizitioneze produse Pufina in valoare de minim 20 lei din magazinele Auchan din Romania
mentionate in Anexa 1 la acest regulament, si castiga un pachet Pufina Soft, prosop de bucatarie.
5.1.2. Premiile se vor ridica direct de la promoterul dupa casele de marcat, in intervalul specificat la art.5
punctul 3.
5.1.3. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesar ca participantii sa
indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a. Sa aiba drept de participare, sa indeplineasca conditiile art. 3;
b. Sa achizitoneze Produse Participante la Campanie in Perioada Campaniei, din magazinele Auchan din
Romania mentionate in Anexa 1;
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c. Sa prezinte promoterului bonul fiscal care atesta achizitia de Produse Participante.
Achizitiile de produse Participante realizate in afara Perioadei desfasurarii Campaniei nu vor fi luate in
considerare in vederea inscrierii in Campanie.
5.2. Un participant poate castiga un singur premiu pe loc pe zi, in acelasi magazin si pe acelasi bon fiscal.
5.3. Pemiul se ridica de la promoterul aflat dupa casele de marcat conform programului de activare de mai
jos, in limita stocului disponibil:

Zi / data prezenta promoter

Interval Orar

15.00-20.00
Joi– 14.10 & 21.10.2021
15.00-20.00

Vineri – 15.10 & 22.10.2021
Sambata – 16.10 &

10.00-15.00

23.10.2021

Art. 6. Premiile
6.1.Premiile oferite in aceasta Campanie sunt in numar de 1260 premii, dupa cum urmeaza:

Premiu

Cantitate

Valoare

Valoare

unitara

unitara ( cu

(fara TVA)

TVA)

3,32

3,95

Total

Total

valoare

valoare

premiu

premiu (cu

(fara TVA)

TVA)

4,125.35

4,977.00

Pachet Pufina Soft,
Prosoape de

1260

bucatarie, 2 role

6.2. Valoarea totala estimata a premiilor este de 4,977.00 lei cu TVA inclus.
6.3. Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris mai sus si vor fi predate numai in
conformitate cu prevederile acestui Regulament.
6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in
bani a premiilor respective, nu pot solicita schimbarea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita
schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor mai sus amintite.
6.4. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent
de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli).
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Art. 7. Incetarea inainte de termen a Campaniei
11.1. 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.
11.2. Situaţiilor avute in vedere la art. 11, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei
instante competente sau ale altei autoritaţi publice competente.

Art. 8. Litigiile si legea aplicabila
8.1. 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.9. Taxe
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de
premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din
campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze
la bugetul de stat.

Art. 10. Responsabilitate
10.1. 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 marcii Pufina sau a
companiei Pehart Tec Grup SA ori a locatiilor participante.
10.2. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii
necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.
10.3. Organizatorii nu vor fi facuti raspunzatori pentru modul in care locatiile participante comercializeaza
produsele participante la Campanie manipuleaza si/sau vand produsele participante la Campanie.
10.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:


Bonurile fiscale/ facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de
vedere al continutului. Erorile furnizate de catre castigatori, acuratetea datelor de contact nu
atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.



Imposibilitatea unui Castigator de a intra in posesia premiului dorit.
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Art. 11. Protectia datelor personale
11.1. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii
datelor.
11.2. S.C. Promis Advertising S.R.L. cu sediul social în oraşul Voluntari, Str. Emil Racovita, Nr. 70, Vila 55C,
Mansarda, Judeţul Ilfov si punctul de lucru in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr 9-13, et 5, sector 1,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1652/2011 având cod unic de inregistrare fiscala RO
17529619 va actiona ca Imputernicit al Organziatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile
prevazute in Regulamentul (UE) nr 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(i)

constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta o baza de date si desemnarea

participantilor care s-au inscris la Campanie.
(ii)

contacteaza castigatorii din cadrul Campaniei. Preia si centralizeaza datele in functie de tipul

de castig:
- pentru castigatorii premiilor se solicita numele complet, adresa de livrare, numarul de telefon mobil,
CNP, copie dupa bonul fiscal.
(iii)

valideaza castigatorii din cadrul Campaniei; respectand conditiile mentionate in

Regulament.
11.3. SC Promis Advertising SRL poate solicita participantilor din cadrul acestei campanii acordul pentru a
utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de
domiciliu si imaginea lor.
11.4. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii
acestora.
11.5. La cererea participantilor, adresata in scris catre promotii@peharttecgrup.ro Promis Advertising S.R.L.
se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe
an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror
prelucrare nu este conforma dispozitiilor prevazute in Regulamentul (UE) nr 679/2016 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
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11.6. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La
cererea expresa a consumatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de
informare, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si de a nu fi supus unei decizii
individuale, in conformitate cu dispozitiile prevazute in Regulamentul (UE) nr 679/2016 pentru Protectia
persoanelor cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu
modificarile si completarile ulterioare.
SC Pufina S.A.
Prin,
Xxxx

Anexa nr. 1- Magazine Auchan participante
Retea

Oras

Nume magazin

AUCHAN

Bucuresti

Titan

AUCHAN

Bucuresti

Militari

AUCHAN

Bucuresti

Pallady

AUCHAN

Bucuresti

Drumul Taberei

AUCHAN

Bucuresti

Crangasi

AUCHAN

Bucuresti

Berceni

AUCHAN

Bucuresti

Cotroceni

AUCHAN

Baia Mare

Baia Mare

AUCHAN

Brasov

Brasov Coresi

AUCHAN

Brasov

Brasov Vest

AUCHAN

Craiova

Craiova Craiovita

AUCHAN

Craiova

Craiova

AUCHAN

Constanta

AUCHAN

Cluj

Cluj

AUCHAN

Cluj

Cluj Nord

AUCHAN

Deva

Deva

AUCHAN

Iasi

AUCHAN

Pitesti

AUCHAN

Targu Mures

AUCHAN

Suceava

Constanta Vivo

Iasi Bradu
Pitesti
Targu Mures Sud
Suceava
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