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"Covorasul Meu Renault"
Campanie promofionalã adresatã consumatorilor
Perioada campaniei: 26.04.2018 - 07.05.2018

Art. l. ORGANIT,ATORUL C
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1.4
1.5

1.6

ANIEI PROMOTIONALB

Organizaforul campaniei ,,Covorasul Meu Renault" (denumitá în continuare "Campania") este
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social în Bucureçti, sectorul 6, Bdul Precizieinr.24, West Gate Business Center, Corp Hl, Camera E05.25 cod poçtal 062204,
România, înregistratá la Registrul Corner-fului Bucureçti sub nr. J401556612001, CUVCIF/Cod
de înregistrare în scopuri de TVA RO 13943 770, reprezentat de Hakim Boutehra, in calitate de
director general, prin îrnputemicit LION COMMUNICATION SERVICES S.4., persoana
jur.idica rornâná, cu sediul social în Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod
Postal 010432, România înregistratä la Ofìciul Registrului Comerlului de pe lângá Tribunalul
Bucureçti sub nr. J401853112009, cod unic de înregistrare (CUI): 25848554, cod de înregistrare
fiscalá (CIF): RO25848554, având contul IBAN: RO83 BRDE 4265V396 3245 4260 deschis
la BRD Mosilor, Tel: 021 .407.56.00, Fax: 021 .407.56.00, prin Divizia Publicis,reprezentatá
legal de Dl. Theodor-Liviu DUMITRESCU - Director General, D-na. Mihaela BOTEA - CFO,
Dl. Andrei-Constantin RÃDULESCU- Director Comercial si Dl. Alexandru Badilã Managing Director DiviziaPublicis în calitate de "AGENIIE
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit
în continuare,,Regulament") este finalä çi obligatorie pentru toti participanfii.
Prezentul Regulament sau eventualele acte adilionale la acesta vor fi disponibile, în vederea
consultárii de cätre participanli la adresa http s ://covorasulmeu.rol.
Campania va putea fi întreruptá de cätre Organizator, oricând în timpul duratei de desfãçurare,
în cazul apariliei unei situalii de forJá majorá.
Regulamentul este întocmit çi va fi fäcut public conform legislafiei aplicabile din România.
Anexele sau actele adiçionale la Regulament fac parte integrantä din acesta.
Organizatod îçi rezewá dreptul de a modifica çi/sau completa Regulamentul prin încheierea
unui act adifional la Regulament, urmând ca modificärile çi/sau completárile sá fie fäcute
publice la adresa https://covorasulmeu.{q/.

ATt.2, CONDITII DE PARTICIPARE
Campania se adreseazä tuturor persoanelor ftzice cu domiciliul stabil/reçedinfa în oraçul
Bucureçti, România çi care acceptä termenii çi condijiile prezentului Regulament (denumite în
continuare,,Participan!i").
2.2 La aceastá Campanie nu au dreptul sá participe angaja\ä societälilor LION
COMMUNICATION SERVICES S.A, RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, Ai
societálilor participante la realizarea çi derularea Campaniei incluzând angaja[ri refelei de
AgenJi Renault, precum çi rudele de gradul I çi afinii acestora.
2.3 Participarea la aceastä Campanie implicä acordul expres, cunoaçterea çi acceptareaftráobiecfii
a prezentului Regulament de cátre toli participanlii la Campania.
2.4 Preclarea premiilor poate fi nn eveniment public. In baza acordului liber exprimat la ocel
moment, în scris, care însá poate fi revocat ulterior, persoana lor, numele, localitatea în care
domiciliazá çi materialele foto, audio çi video înregistrate de Organizator pot fi folosite pentru
a face publicá premierea çi asocierea cu marca ,,Renault" însä doar în legaturä cu prezenta
Campanie çi ñrä a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de cätre Organizator
a acestor drepturi se va face fãrä nici un fel de platä suplimentarä pentru câçtigátori.
2.5 Organizatorul îçi rezewá dreptul de a înlätura orice tentativä de fraudä prin restriclionarea
accesului de a participa la aceastä Campanie si descalificarea automata a persoanelor care
înccalcä sá fi'audeze.

2.1

LOCUL Sl DURATA CAMPANIBI PRON{OTIONALE

Art.

3.

3.1.

Campania va începc în data de26 aprilic 2018, ora l7:00, ora Românrci çi se va încheia în
data de 07 mai 2018, ora 22:00, ora României.
Carnpania este organizatã çi se desñçoar-á pc îrrtreg teritoliul orasului Buculeçti clin
la adresa l1llp"¡,1/covqgsLlllIcil,l_o/ cu clenunirea,,Covoraçul Meu Renault" în confornri
prevederile prezentului Regul arnent.
Prerniile acestei Campanii trebuie revendicate în confonnitate cu preveder'ile plez
Regularnent, în caz contrar acel premiu nerevendicat în cadrul Carnpaniei nu mai este
de cãlre Organizator.

3.2
3.3

Ãrt. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Pentru a participa în Campanie, participanlii

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

trebuie sá acceseze siteul denumit ,,Covoraçul
Meu Renault" începând cu26 aprilie 2078, ora 17:00, pâná pe 07 mai 2018, ora22'.00,Ia adresa
h!"!pg;/l_c"9_vo^I",AS"-u"lgÌ-,e-U",I9/, sá completeze corect çi integral fonnularul, pentru a se se înregistra
în concurs çi sá comande un covoraç.
Datele de participare trebuie sá fie completate corect çi complet astfel încât pebaza acestora sá
se poatá realizaidentificarea çi contactarea participantului, în cazul în care acesta este desemnat
câçtigátor çi apoi livrarea prerniului.
Neselectarea sau necompletarea oricáruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu
informafii, date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea intrárii în posesie a
premiului çi implicit la invalidarea câçtigátorului.
Organizatorul îçi rezewá dreptul de a investiga çi a interpreta înscrierile în Campanie; orice
neregulá ce poate fì clasificatá ca încercare de fraudare se soldeazä cu blocarea çi eliminarea
definitivá a participantului în cauzá, Organizatorul nefiind obligat sá anunle aceastä decizie.
in cazul în care sunt identificate persoane care au influenJat sau au facilitat câçtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmárirea în instanJä a respectivelor persoane,
pe baza dovezilor existente.

TRAGEREA LA SORTI

Art.

5.

5.1.

Tragerea la sorfi pentru desemnarea câçtigátorilor se va efectua în maximum 5 zlle lucrátoare
de la data încheierii Campaniei înprezenla unui notar public.
În cadrul tragerii la sorfi vor fi luate în calcul toate înscrierile validate în perioada26 aprilie
2018, ora 17.00 -07 mai2018,ora27.59.59. Sevorextrage20 câçtigátori (unpremiupe
câçtigãtor) çi câte 2 rczerve pentru fiecare câçtigátor.
Tragerea la sorfi presupune folosirea unui program cu distribulie aleatorie care va selecta
câçtigátorii dintr-o bazá, de date ce conline adresa de e-mail çi telefonul mobil ale fiecárui
participant la pr ezenta Campanie.

5.2
5.3.

ATt. 6. CONDITII DE VALIDARE CÂSTIGATORI
6.1 Participan{ii la Campanie trebuie sä îndeplineascä çi sä respecte condiJiile stipulate în prezentul
Regulament.
6.2 Pentru ca un participant sä fie validat câçtigátor al premiului, acesta trebuie sä îndeplineascä
simultan urmátoarele condilii :
- sá poatä fi contactat în termen de maxim 5 zile lucrátoare de la data tragerii la sorfi.
Participantul va fi contactat de maximum douá ori la douá intervale orare diferite.
- în momentul contactärii telefonice sä declare nume, prenume, adresä de email çi adresa
uunrplutá, scria çi nulrár'BI /CI;
- sá expedieze prin email la adresa de email indicatä de Organizator în momentul
contactárii telefonice : o copie BV CI. Acesta trebuie trimis în termen de maximum 5 zile
lucrätoare de la datä contactárii sale telefonice.

6.3

I ,¡

,CA

6.4

ln cazul în carc câçtigãtorul nu rcspectã conclitìle d<; la Art. 6.2 sau 'rafuzá cu rea-credintã çi
nenrotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Orgar-rizatorul îçi rezervá clreptul de a il
iuvalida.
Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din lnotive independente
de voinla Organizalorilor, aceçtia nu pot lua legätura cu Pafticipantul extras câçtigátor în
tennenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectárii a cel
putir-r uneia dintre prevederile prezentului Regularnent Oficial al Campaniei. Pentru rezerve se
va aplica acelaçi plincipiu de validare pentlu a fi desemnati câçtigátori.

Art.7. PREMIILE
7

.l

7.2
7.3

7.4
7,5

Prerniile se vor acorda în perioada 15 mai 2018 - 1 5 iulie 2018. Valoarea brutá a prerniilor
este de 1000 lei. Valoarea individuala a unui prerniu este de 500 de lei. Premiile oferite în
cadrul prezentei Carnpanii constau în 20 de covorase personalizate.
Câçtigátorii acestei Campanii nu au posibilitatea de a prirni contravaloarea în bani a câçtigului
sau schimbarea acestuia cu alte bunuri çi nici sá solicite schimbarea
parametrilor/caracteri sticilor câçtigului.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiliile de validare stipulate în Art. 6, prerniile nu vor fi
acordate. Organizatorul nu va acorda nici o despágubire în bani sau alte beneficii participanfilor
cárora li s-a alocat vreun premiu çi nu îndeplinesc condiJiile de validare stipulate la Art. 6.
Organizatod nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupä acordarea premiilor cátre câçtigätori,
cu excepfia celor de naturá legalá- impozite pe valoarea premiilor.
Premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie sä fie revendicate în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicatlinvalidat sau din
cauza nerespectärii termenilor çi condiliilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de
cätre Organizator.

Art.8. PRELIICRARRA DATELOR PERSONALE

8.1 Tuturor participanlilor la aceastá campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu
prevederile legale aplicabile protectiei datelor personale la momentul prelucrárii acestora.
Organizatorul çi împuternicitul acestuia sunt responsabili pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal ale participantilor mentionate mai sus.
8.2 Scopul pentru care este organizatá, aceastä campanie pentru care organizatorul prelucreazä
datele personale ale participantilor în cadrul acesteia este de a promova marca si modelele Renault.
8.3. Pentru înscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfã$urare a ei, pentru premiere
si atribuirea premiilor, vom prelucra urmätoarele date personale: nume çi prenume, data nasterii,
nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, oras. Temeiul legal al prelucrárii este cel contractual. Datele
personale mentionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile çi de cätre împutemiciJii Operatorului
Renault Commercial Roumanie SRL, Lion Communication Services S.A, Mediapost Hitmail S.A,
MP Events SRL, releaua de agenti Renault. Datele personale vor face obiectul urmätoarelor
opera{iuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organízare, utilizare în scopul mentionat, stocare,
çtergere.

8.4.

În general, vom çterge datele dvs. personale

nu mai sunt necesare pentru a
îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inifial. Cu toate acestea, este posibil sä ni se solicite
sä pástrám datele cu caracter personal pentru o perioadä mai lungá, determinatä de unele prevederi
legale. Pentru scopul sus menfionat, datele personale prelucrate vor fi stocate o perioadã de 5 ani.
8.5. Dacá aveli întrebári cu privire la aceste clauze çi la protecfia confidenJialitäfii sau doriJi sä vä
exercitali oricare dintre drepturile dumneavoasträ legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vá rugäm
sá ne contactali printr-utr etnail la vuucaulicltului.rclault@rclault.uuur. Vulu îlusrua så îndeplinim
cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungitá din motive
spec,ific,e referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitárii.
dacá. acestea

8.6. Drepturile dvs. fafã de prelucrarea datelor cu caracter personal

Urmätoarea listá conline informafii cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în
vigoare privind protecfia datclor:

o Dreptul la rcctifïcarc: Pute{i oblinc clc la noi rcctifìcarca datelor- cu caracter pcrsonal caro vã
privesc. Faccu'r cf'orturi rezonabilc pentru a vã pãstra datele cu caracterpersonal, carc sunt îtr pc'l
A
sau controlul nostru- exacte, cor-nplete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente ir-l
disponibile pentru noi.
o Dreptul la restricfie: PuteJi obline de la noi r-estric{ia de prelucrale a datelor cu caracter
dacá - contestati corectitudinea clatelol cu caracter personal pentru perioada în care noi
I
verifi cárn exactitatea,
- prelucrarea este ilegalá çi solicitali restriclionarea prelucrár'ii n-rai degrabä decât çtergelea
cu caracter personal,
- nu mai aveÍì nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitali pentru constatarea,
exercitarea sau apárarea unui drept, sau
- vá opuneJi prelucrärii în perioada în care verificárn dacá motivele noastre legitirne au îr-rtâietate fatá
de ale dvs.
o Dreptul de acces: Ne puteli cere informalii cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care
le prelucrärn în scopul susmentionat.
o Dreptul la çtergere: puteli obline de la noi çtergerea datelor cu caracter personal, în cazul în
care:

-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau
sunt prelucrate în alt mod;
- aveli dreptul de a vá opune prelucrärii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai
jos) çi sä vá executati acest drept de obieclie la prelucrare;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,
Cu excepliacazului în care prelucrarea este necesarä:
- în vederea îndeplinirii unei obligalii legale care necesitá prelucrarea de cätre noi;
- în special pentru cerinlele legale de pástrare a datelor;
- pentru constatarea, exercitarea sau apärarea unui drept.

o Dreptul de opozifie: Puteli obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacá, vá.
opuneli prelucrärii, însá, nu vá ve{i putea înscrie/nu veti putea pafücipalnu veti putea h identificat,
în vederea j unzárä l pr emi erii/atribuirii premiului.
o Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încälcäri a legislafiei în vigoare privind
confidenfialitatea, puteli depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru proteclia datelor în
[araîn care locuili sau unde a avut loc presupusa încälcare.

8.7

Gestionarea çi securitatea datelor

Aplicäm un nivel adecvat de securitate çi am implementat proceduri frzice, electronice çi
administrative rezonabile pentru a proteja informaliile pe care le colectäm. Politicile çi procedurile
noastre privind securitatea informaliilor sunt strâns aliniate cu standardele internalionale acceptate
la scarä largä çi sunt revizuite periodic çi actualizate dupä cum este necesar pentru a satisface nevoile
noastre de afaceri, schimbärile tehnologice, precum çi cerinlele reglementate. Accesul la datele cu
caracter personal se acordä numai personalului autorizat, si numai pentru a-çi îndeplini sarcinile
specifice în cadrul evenimentului, sub obliga{ia pästrärii confiden{ialitätii lor.
Încazulunei încálcäri a securitälii datelor cu caracterpersonal, organizalorulllivalvorrespectatoate
legile în vigoare privind notificarea încälcärii datelor.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1

Organizatorul çi partenerii acestuia sunt îndr:eptäfifi sä ia toate másurile necesare în caz dc
tentative de fraudá a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care
ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2

t

Â

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

Organìzatorul çi pãr{ilc ir-nplioate în aceastã Canrpanic nu îçi asumã rãspunderca pcntru datelc
ltelivratc clatoritã clefec{iunilor sau supraîncãrcárii rc{clelor operatorìlor de lntentct sau cã
unlare a lunclionatii defrcitarc ori nefirrc{ionarii aplicaliilor utilizate dc participan[i (soft
çi/sau hard-ware).
SituaJiile în care anurnili parlicipanli sunt în incapacitate de a accesa parfial sau integral
pagina web dacá aceastá incapacitate sc datoreazä unor circunrstanle aflate în afal'ã
controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circutnstanJe se
pot clatora: infonnatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere
sau deftrrmate în orice alt mod, în urmã acJiunilor utilizatorilor, a funclionárii echiparnentelor
de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea
aplicatiei. Aceste circunistanle se pot datora, de asemenea, dificultátilor tehnice care pot
afecta funcJionarea conexiunilor Internet çi/ sau a echiparnentelor de calcul çi/ sau a
aplicafiilor fuinizorului de Internet. Aceste circumstanle se mai pot datora: unor deteriorári
sau defecte cu efect potenfial asupra echipamentelor de calcul, aplicaliilor çi/ sau datelor
stocate ale parlicipantilor sau ale unor terJi, în urmá accesärii aplicatiei.
Pierderea de cätre participant a datelor de logare sau blocarea adresei de e-rnail a
participantului sau alte defecliuni;
a
Erori cauzate de folosirea incorectá a computerului personal/tabletä/telefon de cätre
participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare
instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date
de folosirea cu rea voinfä a tehnologiei de cátre participant în scopul de a rnanipula rezultatele
concursului).
Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator.
Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimá 9,}i/'oz1lla
Firefox, versiunea minimä 47, Operu 35, Google Chrome 50.0.266I), Sistem de operare
minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandá varianta Android minimum 5, iar pentru
IOS pentru a funcfiona în condilii optime, se recomandá folosirea sistemului de operare de la
8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 45.
a
pentru cazurile în care e-mail-urile trimise cätre participanJi nu au fost primite de cátre
aceçtia, adresele de e-mail/numäruI de telefon mobil nu au fost corect comunicate cátre
Organizator, participantul nu çi-a verificat adresa de e-mail çi pentru orice alte situafii
independente de Organizator.
Participanlii acceptá cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinfa
câçtigátorilor, precum çi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbári legate de
implementarea acesteia.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectá regulile impuse
prin prezentul Regulament sau în privin{a cãruia existá dovezi de comportament incorect sau
de sabotaj de orice tip la adresa aplicaliei. Participanlii se obligä, de asemenea, sá puná la
dispozilia Organizatodui toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa çi
numäruI de telefon mobil).
Organizatorul çi pärfile implicate în aceastá Campanie nu îçi asumá ráspunderea pentru
pafücipan\i care nu se înscriu în perioada de desfãçurare a Campaniei sau care nu completeazá
toate campuriile obligatorii.
Organizatod îçi rezervá dreptul de a verifica çi monitoi'za modul în care se desñçoarä
înscrierile în Campanie. În cazul în care se observá anumite tentative de fraudä, înscrierile
respective vor fi anulate.
Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informatiilor înscrise în
formularul completat pentru crearea contului, conform indicaliilor din pagina Campaniei.
Eventualele contestalii privind desfãçurarea Campaniei pot fi transmise Organizatodui în
decurs cle 3 zile cle la data anun!ärii publice a câçtigátorilor. Orice contestalii primite dupá
aceastá datä nu vor fi luate în considerare.

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

cle peste (r00

lei sunt subiecte de rrlpozit pe venituri clin premìi, rar impozitul
pe venit datorat de câçtigätori va fi rc{inut, dcclarat çi virat cátre autoritá1ilc fìscale dc cátre
Agentie, confbrm legislaliei aplicabile în vigoare.
10.2 Agentia nu este r:ãspunzãtoare pentru plata taxelor, impozitelor sau a altol obliga{ii fìscale cu
excepfia irr-rpozitului cu re{inere la sursá aplicabil veniturilor indivicluale provenite din prer-n
tnpozit pe care Ager-rtia este obligata sã î1 reJiná, sa il declare çi sã îl transfere 1a bugetul
stat, confom prevederilor Codului Fiscal. Agentia nu îçi asurrä nicio responsabilitate
de taxele çi irnpozitele ce decurg dir-r realizarea transferurilor de bani cãtre câçti
Carnpaniei. Orice alte taxe çi irnpozite ce provin din predarea premiului cátre câçtigätor
suportate de cátre aceçtia
10.1 Prcmiile cu valoarc

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 Eventualele litigii apárute între Organizator çi Participanfi se vor rezolva pe cale amiabilá sau,
în cazul în care aceastá cale nu este posibilá, litigiile vor fi solufionate de instanlele

Art.

judecátoreçti române competente.
ll,2 Organizatorul este îndreptáfit sá ia toate rnásurile necesare în caz de tentative de fraudá a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecla imaginea acestei Campanii.
1 1.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat câçtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere unnárirea în instantä a respectivelor persoane,
pe baza dovezilor existente.

Ãrt.

INTRERUPEREA CAMPANIEI
l2.l Campania va putea fi întreruptá doar în caz de fo(ä rnajorä. Forfá majorä înseamnä orice
eveniment care nu poate lt prevázut, controlat sau remediat de cátre Organizator, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voin]á sa çi a cárui aparilie îl pune
pe acesta din urmä în imposibilitatea de a-çi îndeplini obliga{iile asumate prin Regulament.
Procesat si autentificat de Socíetøte Profesionalã Notøríølã VERITAS, astazi 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 párlilor.
12.

SC. MEDIAPOST HIT

MAIL

S.A.

prin reprezentant
TOMESCU LAVINIA _ AMELIA _ CARMEN

S.S
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