
DUPLICAT 

GULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
DURAZIV "Castiga premii cu sacul!" 
18 iulie 2022 - 4 septembrie 2022 

Art.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

(1) Organizatorul Campaniei DURAZIV este Societatea Comerciala DURAZIV SRL, 
persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in orş. Popesti Leordeni,
str. Fagului nr. 21, Cladirea Cl, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
}23/1969 /2003, atribuit în data de 17 decembrie 2003, având Cod Unic de 
Înregistrare 16012362, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) 
ROONRC.}23/1969/2003 şi având codul de înregistrare in scopuri de TVA RO 
16012362, reprezentata de dl. OVIDIU ADRIAN PĂSCUŢIU, cetăţean român,
având cod numeric personal 1700829354 789, cu domiciliul declarat în mun. 
Bucureşti, Drumul Taberei nr. 91, bi. R2, se. B, ap. 47, Sector 6, în calitate de 
administrator, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

(2) Campania se va desfasura prin intermediul agentiei Grup Şapte S.R.L., societate
comercială cu sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu numărul }12/1508/1999, C.U.I. 11389389, numita in cele ce 
urmeaza "Agentia". Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

(3) Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este 
disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare
scrisa trimisa la una din adresele:
- S.C. Duraziv S.R.L., Orasul Popesti Leordeni, Str. Fagului, Nr. 21, Cladirea Cl, Ilfov,
Cod Posta! 077160.
- Grup Şapte S.R.L., Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca.
- pe site www.duraziv.ro

(4) Participantii la Campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si 
conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare
"Regulamentul"). Decizia de participare la Campanie conform regulilor din 
prezentul Regulament, reprezinta alegerea libera a fiecarui participant in parte,
care, prin participare, isi va asuma integral prevederile prezentului Regulament.
Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in 
timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de farta majora, sau 
poate fi modificata cu instiintarea prealabila a publicului, prin publicarea actelor
aditionale la Regulament pe site www.duraziv.ro

(5) Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
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(6) Regulamentul este intocmit siva fi public conform legislatiei aplicabile din R
Anexele sau actele aditionale Ia Regulament fac parte integranta din acesta. 

Art. 2. TEMEIUL LEGAL 
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(1) Regulament Oficial (,,Regulamentul") este redactat in conformitate cu prevederif'ir·· o:-.;__ .;.,-_,; 

Ordonantei Guvernului nr. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; cu prevederile 
Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 
private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului 
european 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
Prezenta Campanie se deruleaza in scopul stimularii vanzarilor.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI 

(1) Campania DURAZIV este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va începe Ia data de 
18.07.2022 (ora 00:00:01, ora Romaniei) si se va incheia Ia data de 04.09.2022 (ora 
23:59:59, ora Romaniei), prin intermediul aplicatiei WhatsApp Messenger, in 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta 
fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de 
Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare 
la data publicarii pe site www.duraziv.ro
a actelor aditionale.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/prelungeasca aceasta Campanie, 
acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute Ia Art. 1. 

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au împlinit varsta de 18 ani 
pana la data de 18 iulie 2022 (inclusiv), avand capacitate deplina de exercitiu, 
cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii 
si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare "Participanti").

(2) La aceasta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Duraziv 
S.R.L., ai Agentiei si angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror 
activitati legate de organizarea si desfasurarea promotiei, precum si nici sotul/sotia 
si rudele de gradul I (parinti, copii) ai angajatilor companiilor anterior mentionate. 

(3) Participarea Ia aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea 
si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la 
Campania promotionala.
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â rganizatorul poate solicita si folosi datele castigatorilor cu acordul acestora, doar 
-' n legatura cu prezenta Campanie, fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin 

. . {
E
N o i restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care 

incearca sa fraudeze. 

Art. 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

(1) Produsele participante la Campanie (denumite in continuare in mod colectiv 
„Produse participante" sau individual „Produs participant") sunt produsele 
DURAZIV S.A., listate mai jos si comercializate in orice magazin de pe teritoriul 
Romaniei pe durata Campaniei: 

DURAZIV AT 31 Adeziv alb pentru polistiren expandat 25kg 

DURAZIV AT 31 Adeziv pentru polistiren expandat 25 kg 

DURAZIV AT 32 Adeziv pentru polistiren expandat si vata minerala 25kg 

DURAZIV AT 33 Adeziv alb pentru polistiren expandat si extrudat 25 kg 

DURAZIV AT 37 Adeziv si masa de spaclu pentru polistiren si vata minerala 20kg 

DURAZIV GM 53 Pasta de chituire a imbinarilor de placi Extraflexibila 20kg 

DURAZIV FP 23 Glet de ipsos pentru interior 20kg 

DURAZIV FP 24 Glet de ciment alb pentru baie si bucatarie 20kg 

DURAZIV FP 25 Glet de ciment alb pentru interior finete exceptionala 20kg 

DURAZIV cu Kauciuc FP 26 Finiglet Glet ipsos nivelare finisare int 20kg 

(2) Nu participa la aceasta Campanie produsele care nu se regasesc in tabelul de 
la alin. (1) Dupa data incheierii Campaniei, data determinata in coformitate cu Art. 
2, Produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta 
calitate. Organizatoriul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio 
obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul 
la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei. 
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Art. 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara in 
cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

b) lnscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei, mentionata la Art. 3.1 de mai sus; 

c) Documentele admise in Campanie (bonuri fiscale, facturi fiscale) trebuie sa aiba data de 
emitere cuprinsa in perioada de valabilitate a Campaniei: 18.07.2022 - 04.09.2022. 

d) Participantul trebuie sa achizitioneze in perioada Campaniei, unul sau mai multe 
Produse Participante in Campanie. 

e) Participantul trebuie sa isi completeze datele solicitate la inscriere si sa incarce dovada 
achizitiei prin mesaj la numar de Whatsapp 0766503811 (poza bonului fiscal, facturii 
fiscale).

f) Nu sunt acceptate in Campanie documente de achizitie emise de Organizator.

g) Dupa data limita de primire a mesajelor (04.09.2022, ora 23:59:59), Organizatorii nu 
sunt responsabili in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor pe whatsapp la numarul de 
telefon al Campaniei.

h) Pentru fiecare mesaj trimis, Participantul va primi din partea Organizatorului, in termen 
de cel mult 2 ( doua) zile lucratoare, prin ace/asi Mijloc de Comunicare folosit la inscriere, un 
mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. 
Exemplu, dar [ara a se limita la: 

i) confirmare ca mesajul a fost receptionat si inscrierea este corecta; 

ii) instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta, mentionandu-se conditiile care 
nu sunt respectate de respectiva inscriere, in conformitate cu specificatiile
Regulamentului;

iii) instiintare asupra /apui ca s-a incheiat campania, in cazul in care mesajele sunt 
receptionate dupa data de 04.09.2022.

i) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare
pe parcursul derularii prezentei Campanii promotionale, /ara o notificare prealabila si /ara 
intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial. 

Un participant care decide sa se inscrie in Campanie, poate participa cu un numar 
nelimitat de facturi fiscale, bonuri fiscale sau avize de achizitie distincte, daca sunt 
emise in perioada Campaniei. Documentele duplicat vor fi invalidate si nu vor intra in 
tragerile la sorti. 
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L1 ţ e  castigatorilor validati va conţine numele si prenumele siva fi postata pe facebook, 
j i n    men de maximum 10 zile lucratoare de la data finalizarii validar!i acestora: 

h //www.facebook.com/duraziv  ' 
©   nizatorul Campaniei si Duraziv S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea: 

a) Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de 
whatsapp 0766503811, precum si pentru mesajele trimise înainte de 
inceperea sau dupa terminarea Campaniei sau expediate la un alt numar de 
telefon; 

b) Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor whatsapp de participare la 
Campanie determinate de factori independenti de vointa sau controlul 
Organizatorului;

c) Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj whatsapp nu poate fi 
identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului
la Campanie; 

d) Daca acelasi mesaj whatsapp este trimis de mai multe ori de catre retelele de 
telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca 
participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi 
mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns 
pentru fiecare mesaj primit; 

e) Pentru întreruperile neanuntate ale serviciului internet de catre furnizori sau 
blocarea accesului intern datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens. 
Ordinea receptionarii mesajelor whatsapp este reprezentata de data 
calendaristica si ora (minute, secunde) receptionarii acestora conform 
sistemului electronic, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor. Dovada
de expediere a mesajelor whatsapp de participare nu reprezinta si dovada 
primirii acestora.

(1) Un participant va fi identificat pe toata perioada de desfasurare a Campaniei 
promotionale dupa numarul de telefon mobil cu care s-a înscris. 

(2) Fiecare înscriere va participa la tragerea la sorti a premiilor saptamanale, la cea a
premiilor lunare sila tragerea la sorti a Marele Premiu al Campaniei - telefon mobil 
lphone 13 256GB, rosu. 

(3) Pentru inregistrarea in Campanie, Participantii trebuie sa foloseasca un numar de 
telefon mobil activ, valabil pe teritoriul Romaniei, in oricare dintre retelele de 
telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom Mobil sau DigiMobil. 

(4) Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza 
acestora sa se poata realiza indentificarea si contactarea participantului, in cazul in 
care acesta este desemnat castigator.

(5) Obligatia corectitudinii datelor înscrise apartine in totalitate participantilor.
(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta înscrierile in 

Campanie. Orice neregula ce poate fi clasificata ca încercare de fraudare se soldeaza 
cu eliminarea definitiva participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa 
anunte aceasta decizie. 
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Art. 7. ACORDAREA PREMIILOR 

(1) Premiile Saptamanale ale Campaniei se vor acorda saptamanal, prin trager r , 
cate 14 

Echipamente de lucru DURAZIV - pentru fiecare saptamana a perioa 
desfasurare a Campaniei, conform specificatiilor de la art. 8.1; 

(2) Premiile lunare se vor acorda lunar, prin tragere la sorti astfel: 1 Girafa slefuit
tavane, 1 Mixer pentru adezivi/mortare, conform specificatiilor de la art. 8.1; 

(3) Marele Premiul, se va acorda la finalul campanie - 1 telefon mobil Iphone13 256GB, 
rosu. 

( 4) Tragerile la sorti 

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua printr-un 
sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune 
folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va 
selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile 
valide efectuate în Campanie conform perioadelor descrise la art. 7.4, pentru fiecare 
tip de premiu în parte. 

(5) Vor fi luati în calcul, în vederea tragerii la sorti pentru fiecare saptamana de 
Campanie in parte, toti participantii care vor incarca dovezi de achizitie (facturi 
fiscale, bonuri fiscale) pe WhatsApp la numarul 0766503811 

Premiile Campaniei se vor acorda prin trageri la sorti saptamanale, lunare si printr-o 
tragere la sorti finala, in urmatoarele date, cu luarea in considerare a perioadei in care a 
fost incarcata dovada achizitiei: 

• Tragerea la sorti saptamanala 1 se va efectua în data de 25.07.2022, pe baza 
inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 18 - 24 .07.2022 in cadrul careia se 
vor desemna urmatorii castigatori:

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
Duraziv 

• Tragerea la sorti saptamanala 2 se va efectua in data de 1.08.2022, pe baza 
inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 25 - 31 .07.2022 in cadrul careia se 
vor desemna urmatorii castigatori:

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand în Echipament de lucru 
Duraziv 

• Tragerea la sorti saptamanala 3 se va efectua in data de 8.08.2022, pe baza 
inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 01- 07 .08.2022 in cadrul careia se 
vor desemna urmatorii castigatori:
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castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
aziv 

. rr, * .::, 
: E  '  erea la sorti saptamanala 4 se va efectua in data de 16.08.2022, pe baza 

'1115t  i.e 'l"'i or valide in Campanie efectuate in perioada 08- 14.08.2022 in cadrul careia se vor 
desemna urmatorii castigatori: 

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
Duraziv 

• Tragerea la sorti saptamanala 5 se va efectua in data de 22.08.2022, pe baza 
înscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 15- 21.08.2022 in cadrul careia se vor 
desemna urmatorii castigatori:

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
Duraziv

• Tragerea la sorti saptamanala 6 se va efectua in data de 29.08.2022, pe baza 
înscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 22- 28.08.2022 in cadrul careia se vor 
desemna urmatorii castigatori:

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
Duraziv 

• Tragerea la sorti saptamanala 7 se va efectua in data de 05.09.2022, pe baza 
inscrierilor valide in Campanie efectuate in perioada 29.08 - 04.09.2022 in cadrul careia se 
vor desemna urmatorii castigatori:

i. 14 castigatori pentru premiile saptamanale constand in Echipament de lucru 
Duraziv 

Pentru fiecare castigator extras se vor desemna si cate 2 rezerve. 

• Tragerea la sorti lunara 1 se va efectua in data de 08.08.2022, pe baza inscrierilor 
valide in Campanie efectuate in perioada 18.07.2022 - 07.08.2022 cadrul careia se vor 
desemna urmatorii castigatori:

i. 2 castigatori pentru premiile lunare constand in: 
- 1 Girafa slefuit tavane 
- 1 Mixer pentru adezivi/mortare

• Tragerea la sorti lunara 2 se va efectua in data de 05.09.2022, pe baza înscrierilor 
valide in Campanie efectuate in perioada 08.08.2022 - 4.09.2022 cadrul careia se vor 
desemna urmatorii castigatori:

i. 2 castigatori pentru premiile lunare constand in: 
- 1 Girafa slefuit tavane 
- 1 Mixer pentru adezivi/mortare

Pentru fiecare castigator extras se vor desemna si cate 2 rezerve. 
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• . Tragerea la 
.sorti 

FINALA .se va efectua in data de 05.09.2.022, pe baza insc(  or 
valide m Campanie efectuate m perioada 18.07-04.09.2022 m cadrul care1a  fu
desemna: 

i. 1 castigator al marelui premiu lphone 13, 256 GB, rosu 

Pentru castigatorul extras se vor desemna si cate 2 rezerve. 

ATENTIE ! 
ORGANIZATORUL VA PUTEA FI NEVOIT SA MODIFICE ASPECTE LEGATE DE 
DERULAREA CAMPANIEI, INCLUSIV DATELE TRAGERILOR LA SORTI, IN CONDITIILE 
PREVAZUTE LAART.1.5 DIN PREZENTUL REGULAMENT! 

(1) Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor vor avea loc in prezenta unei 
comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea 
Campaniei promotionale. Tragerea la sorti finala va fi asistata de un notar sau 
avocat. 

(2) Pentru an un tarea unui Participant ca si castigator in urma tragerii la sorti, un 
reprezentant al Organizatorului va încerca sa-I contacteze telefonic, pe numarul de 
telefon cu care s-a înscris in campanie. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in 
vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervalul orar 09:00 - 18:00, in 
termen de maxim 3 zile lucratoare.

Daca reprezentantul Organizatorului nu reuseste sa ia legatura telefonic cu 
Participantul desemnat castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand 
explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa. 
In cazul acesta se va trece la contactarea primei rezerve extrase. Daca si aceasta nu 
poate fi validata din aceleasi motive, se trece la contactarea celei de-a doua, pana la 
validarea uneia dintre rezervele extrase. In situatia in care nu poate fi validata 
niciuna dintre rezerve, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia 
Organizatorului. 

Art. 8. PREMIILE ACORDATE 

(1) In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 

Nr. Valoarea unitara in 
Valoarea totala in 

Tip Premiu Descrierea premiului premii LEI LEI (cu TVA) 
(buc.) (cu TVA) 

Echipamente de lucru 
Saptamana Duraziv (pantalon cu 98 52,36 5131,28 
1 pieptar şi tricou maneca 
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slefuit tavane 

Lunar 
//? TE SP 3000 cu 

2 803 1606 de colectare a 

pentru 

Lunar adezivi/mortare 1200 2 540,60 1081,2 W, Rubimix - 7, 230V, 
50/60 HZ, Rubi 26900 

La finalul Telefon iPhone 13 rosu, 
1 5316,81 5316,81 Campaniei 256 GB* 

Total valoare premii 13,135.29 

(2) Câstigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au 
posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora 
cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor
premiilor.

(3) Pe durata prezentei Campanii, un participant poate castiga mai multe premii 
saptamanale sau lunare. 

( 4) Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata 
suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. taxe, impozite, cheltuieli) si nu vor 
suporta alte costuri suplimentare. Costul livrarii premiilor va fi suportat de 
Organizator.

(5) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validare stipulate în Art. 9, premiul 
nu va fi predat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte 
beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc 
conditiile de validare stipulate la Art. 9. 

(6) Pentru premiile a caror valoare depaseste 600 lei, Organizatorii vor solicita 
Castigatorilor o copie a CI in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale. 

(7) Premiile nu sunt transmisibile, acestea fiind atribuite exclusiv castigatorilor.
(8) Premiile vor fi expediate printr-o firma de curierat preselectata de catre 

Organizator în termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii 
castigatorilor, iar predarea se realizeaza doar in baza cartii de identitate a
titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In 
momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de 
primire al premiului.

(9) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din 
partea castigatorilor dupa punea acestora în posesia premiilor.

(10) Toate premiile acordate in cadrul acestei campanii trebuie sa fie revendicate in 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar acele 
premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in 
termen de 30 de zile de la validarea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta 
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destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectarii term 
conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de cate Organiz O 

-t (11) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile mii 
acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca p   ·u in 
cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de gara  
conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce 
insoteste premiul respectiv. 

Art. 9. CONDITII DE VALIDARE 
(1) Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca 

concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii: 
• Sa indeplineasca conditiile prevazute in Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

al prezentului Regulament. 
• Sa achizitioneze cel putin un produs participant la Campanie, conf. Art. 5. 

PRODUSE PARTICIPANTE. 
• Sa trimita mesaj WhatsApp pe numarul 0766503811 cu informatiile solicitate 

in perioada 18 iulie 2022, ora 00:00:01 (ora Romaniei) - 04 septembrie 
2022, ora 23:59:59 (ora Romaniei). 

(2) In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de 
mai sus este validat castigator, sub rezerva indeplinirii cerintelor de la Art. 10 de 
mai jos. 

Art.10. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR 
(1) Participantii la Campania promotionala trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate 

in Art. 3 si Art. 4. 
Convorbirile telefonice vor putea fi inregistrate cu acordul participantilor 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 gestionata relatia cu participantii la Campanie. 

(2) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, desemnat prin 
tragere la sorti, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii: 

• Sa poata sa fie contactat in termen de 72 de ore de la data desemnarii sale ca 
si castigator.

• In momentul contactarii sa declare nume, prenume, telefon, adresa completa 
si CNP pentru plata impozitului pe premiu, acolo unde este cazul (pentru 
premiile a caror valoare depaseste 600 lei). 

(3) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta 
termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si 
nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de 
a-l invalida.

(4) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa 
Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in 
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t menul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza 
· 1 
:e espectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al 
0 paniei. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate. 

_ .. ,,., azul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea 
3 "î  q. e premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a

. W  . 1 b d ·1 . ·-- respective or persoane, pe aza ovez1 or existente.
(6) Lista completa a castigatorilor validati (nume, prenume, premiu castigat) va fi 

publicata pe pagina de facebook Duraziv_, https://facebook.com/Duraziv.ro/, in cel 
mult 30 de zile lucratoare de la finalizarea campaniei. 

Art. 11. RESPONSABILITATE / LIMITAREA RASPUNDERII / ERORI / COMUNICARI 
PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE 

(1) Organizatorul si Agentia nu vor fi raspunzatoare de modul in care societatile de 
distributie si magazinele comercializeaza eventualele stocuri pe care acestea le au. 

(2) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi 
mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul 
unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de 
materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, si numai in context si 
impreuna cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala. 

(3) Organizatorul si societatile implicate in organizarea si derularea Campaniei 
promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita 
unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi: situatii in care datele completate in 
mesajul de inscriere in Campania promotionala contin erori, sunt incomplete si /sau 
apartin altei persoane, defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu 
reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a aplicatie WhatsApp 
etc. sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania 
promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum 
si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele 
legate de implementarea acesteia.

( 4) Organizatorul si Agentia nu sunt raspunzatori pentru: situatiile in care participantul 
nu poate fi contactat de catre Organizator sau Agentia sau de catre curieri pentru 
livrarea premiului; deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului <lupa 
momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului; 
eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura 
cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

(5) Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat 
la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

► participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma 
cu realitatea;

► participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in 
scopul declarat prin acest Regulament Oficial. 
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(6) Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dii: ara a
se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mo C: 

 t sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea i   se ·. n 
premiului. '. :6_   ·'·. 

(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in c'ai' .. u1. 
desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentati e' cXf:\

frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de 
a anunta participantii care au efectuat respectivele participari invalide. 

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in 
Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei 
si imaginea acesteia.

(9) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale 
furnizate de catre Participanti.

(10) Organizatorul/ Agentia nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu 
solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul 
Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

(11) Dupa inmanarea premiului, conform Regulamentului, orice obligatie de natura 
morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

(12) Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora 
(minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si 
ora trimiterii efective a mesajelor/ inscrierilor de catre Participanti.

(13) Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si interpreta inscrierile in 
Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza 
cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa 
anunte aceasta decizie. 

(14) Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor care au 
facilitat castigarea de premii, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
(l)Avand in vedere ca prin inscrierea participantilor in Campanie se vor prelucra 

date cu caracter personal, participantii sunt rugati sa consulte Anexa nr. 1. 
atasata la acest Regulament pentru a lua la cunostinta de modalitatea in care 
sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Art.13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

(1) Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat numai 
in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul 
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la 
prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe site www.duraziv.ro
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(1} ln azul unor potentiale litigii aparu te intre Organizator si Participantii la Campania 
-   j):(l) , otionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila 
i./. lvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru
;:, utionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla 

. o  ţ,.  rganizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se 
primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la finalul perioadei Campaniei. 

Art. 15. FORTA MAJORA 

(1) Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora înseamna orice eveniment
care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui
aparitie ii pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile
asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora împiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 
raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta
indeplinire va fi împiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora,
Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta
acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art.16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament
Oficial.

(2) Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe pagina de Facebook
Duraziv, https://ro-ro.facebook.com/Duraziv.ro/ sau poate fi obtinut prin 
trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social
al acestuia mentionat in Art. 1., alin. 1. din acest Regulament Oficial.

Prezentul Regulament a fost redactat şi autentificat la Societatea Profesională 
Notarială SIGN IN într-un exemplar original ce a rămas la arhiva biroului notarial şi 4 
(patru) duplicate, din care 3 (trei) duplicate pentru parte şi 1 (un) exemplar pentru 
arhiva biroului notarial. 

ORGANIZA TOR, 
Societatea DURAZIV SRL 

reprezentată prin administrator 
OVIDIU ADRIAN PĂSCUŢIU 
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ROMÂNIA 
U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREŞTI 
Societatea Profesională Notarială SIGN IN 
Licenţa de funcţionare nr.137 /2021 
Mun.Bucureşti, Şoseaua Pipera nr.42, parter, sector 2 
Tel/fax: 0314.053.963 
e-mail: secretariat@bnpsignin.ro 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1850 
Anul 2022, Luna IULIE, Ziua 13 

În faţa mea, PIPER ALEXANDRA, notar public, la sediul biroului notarial, pentru 
autentificarea prezentului înscris, s-a prezentat: 

- OVIDIU ADRIAN PĂSCUŢIU, cetăţean român, având cod numeric personal 
1700829354789, cu domiciliul declarat în mun. Bucureşti, Drumul Taberei nr. 91, bi. R2, se. 
B, ap. 4 7, Sector 6, cunoscut personal de mine, Piper Alexandra, notar public 
instrumentator, în calitate de administrator al societăţii DURAZIV SRL, persoana 
juridica de nationalitate romana, cu sediul social in orş. Popesti Leordeni, str. Fagului nr. 
21, Cladirea Cl, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/1969 /2003, 
atribuit în data de 17 decembrie 2003, având Cod Unic de Înregistrare 16012362, având 
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J23/1969/2003 şi având codul de 
înregistrare in scopuri de TVA RO 16012362, 

care, după citirea actului, a declarat că a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în 
act reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat 
unicul exemplar, precum şi anexa nr. 1 la acesta. 

În temeiul dispoziţiilor art.12, litera b) din Legea nr.36/1995, 
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. 

S-a încasat onorariul în valoare de 300 lei şi T.V.A. în cuantum de 57,00 lei achitat conform facturii nr. 9464/2022. 

NOTAR PUBLIC, 
PIPER ALEXANDRA 

L.S. 

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare de Societatea Profesională 
Notarială SIGN IN, astăzi, data autentificării actului, are aceeaşi forţă probantă ca originalul. 



ANEXA NR. 1 LA 
„REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

DURAZIV 
18 iulie 2022 - 04 septembrie 2022" 

AUTENTIFICAT SUB NR.1850 DIN DATA DE 13 IULIE 2022 
NOTAR PUBLIC PIPER ALEXANDRA 

Sectiunea 1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

(1) In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor
vor fi prelucrate de catre Duraziv SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu 
sediul in Ora sul Popesti Leordeni, Str. Fagului, Nr. 21, Cladirea Cl, Ilfov, inscrisa in 
Registrul Comertului cu numarul }23/1969 /2003, CUI 16012362, denumita in 
continuare "Operatorul", prin intermediul Grup Şapte S.R.L., societate comercială cu 
sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu numărul }12/1508/1999, C.U.I. 11389389, (denumit in continuare 
"Agentia").

(2) Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu 
caracter personal pe Durata Campaniei. In acest sens, Organizatorul si Agentia vor 
prelucra cu buna credinta datele cu caracter personal ale Participantilor, asigurand 
pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la viata privata, prelucrarea 
efectuandu-se cu respectarea prezentului Regulament si a legislatiei in vigoare in 
materia protectiei datelor cu caracter personal.

Sectiunea 2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL 
CAMPANIEI 

(1) Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 
Oficial. 

(2) Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin 
Regulament, participantii campaniei isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, 
ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Duraziv S.R.L.si a agentiei, S.C. 
GRUP SAPTE S.R.L., în scopul derularii campaniei, precum si in vederea validarii si 
atribuirii premiilor dar si pentru viitoare comunicari de marketing ale S.C. Duraziv 
S.R.L si S.C. GRUP SAPTE S.R.L, în functie de canalele pe care s-a primit acordul 
participantilor. Vor fi preluate si prelucrate urmatoarele date personale: nume, 
prenume, adresa de livrare, numar de telefon, CNP (se solicita doar castigatorilor
premiilor a caror valoare depaseste 600 lei). 

(3) Organizatorul va putea dezvalui unele din datele personale colectate, la nevoie si în 
functie de scopul efectiv al prelucrarii datelor, partenerilor contractuali ( ex. 
furnizorului de servicii de curierat in vederea expedierii premiului, partenerilor 
Grup Sapte SRL, care asista agentia in vederea realizarii serviciilor necesare 



desfasurarii Campaniei) si/sau unor autoritati publice competente, dupa  :Q Lista 
cu numele castigatorilor va fi facuta publica. Organizatorul nu va transf fa te 
d . -o ate m state terte. ·. 

,  
Sectiunea 3. SCOPURILE PROCESARII -  41. ! u ,  ·. <:XA  

(1) Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre 
Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea organizarii si desfasurarii 
Campaniei. 

(2) Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu 
scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o
alta prelucrare sau exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite 
prevederi interne sau internationale. Organizatorul nu va transfera datele cu 
caracter personal ale Participantilor catre o tara din afara Uniunii Europene/ 
Spatiului Economic European. 

(3) Daca Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie 
prelucrate in scopurile precizate, acestia nu vor putea sa fie inscrisi in Campanie 
intrucat aceste informatii sunt de esenta identificarii Participantului, iar pe de alta 
parte, datele de identificare sunt necesare in vederea respectarii mecanicii 
campaniei.

Sectiunea 4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII 

(1) Temeiul prelucrarii datelor sunt: 
► Executarea unui contract (participarea in actuala campanie) pentru datele furnizate 

de participanti
► Obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acestora pentru 

publicarea numele castigatorilor
► Interesul legitim al operatorului de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a

campaniei in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet sau 
din efectuarea de verificari in vederea validarii înscrierilor, precum si din 
înregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice

► Interesul legitim al operatorului de a dovedi inclusiv fata de autoritatile de control 
desfasurarea campaniei si acordarea cadourilor /premiilor pentru pastrarea datelor 
ulterior incetarii si livrarii premiilor

Sectiunea 5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1) Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 1 an de la 
încheierea Promotiei. In cazul participantilor care si-au exprimat acordul pentru 
prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing/transmitere materiale 
publicitare, durata prelucrarii va fi pana la revocarea consimtamantului acordat. La 
expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va 
sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand 
Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. Datele cu caracter personal ale 
necastigatorilor vor fi distruse in termen 1 an de zile de la incheierea Promotiei, ele 



nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand 

Sectiune   DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

ucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza Art. 6, alin. 
, lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamantului, participarea la concurs fiind 

voluntara iar prelucrarea datelor personale a Castigatorilor are loc in baza Art. 6, 
alin. 1, lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului 
ce deriva din Regulamentul Oficial in relatie cu castigatorii (inmanarea premiului, 
publicarea listei cu numele castigatorilor) si cu autoritatile publice competente. 

(2) Organizatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016 
privind protectia fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE,
denumit in continuare, pe scurt "GDPR", cu privire la prelucrarea datelor personale
ale Participantilor si castigatorilor.

(3) Prelucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza Art. 6, alin.
1, lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamantului, participarea la Campanie fiind
voluntara, iar prelucrarea datelor personale ale castigatorilor are loc in baza Art. 6, 
alin. 1, lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului
ce deriva din legislatia in materie financiar-contabila.

(4) Participantilor la Campanie si castigatorilor le sunt garantate drepturile prevazute
de GDPR, astfel:

• Dreptul la acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a
obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 
catre Organizatori.

• Dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune
in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa 
particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu 
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cat si oricand, in 
mod gratuit si fara nicio justificare.

• Dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata
are dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit, dupa 
caz, rectificarea actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror
prelucrare nu este conforma Regulamentului.

(5) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul
informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in 
calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in 
orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe 
baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;



(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter persana
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in ca ozitif '-
1 1 d · 1 . . s u c  ega e preva contranu; ,..,,.LcxA  \
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;   

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal. 

Sectiunea 7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER 
PERSONALE 

(1) Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe 
durata desfasurarii Campaniei, 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 persoanelor vizate. Orice 
astfel de modificare va fi publicata pe pagina de Facebook Duraziv, https://ro-
ro.facebook.com/Duraziv.ro/, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin 
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Sectiunea 8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND 
MINORILOR 

(1) Intrucat la Campanie nu pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 
18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor 
cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit 
primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 
ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si 
stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular 
al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal 
apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ 
distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

Sectiunea 9. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(1) Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in 
vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter 
personal apartinand participantilor la Campanie. 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.



Sectiunea 10. AL TE PREVEDERI 

(1) In · asura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter-di onal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat
.,,!i ste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi 

, ,    prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca 
au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, 
Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul 
prezentei sectiuni. 

(2) Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu 
legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

ORGANIZATOR, 
Societatea DURAZIV SRL 
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