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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Retetele Zuzu iti aduc zeci de premii in bucatarie” 

Perioada campaniei: 01.08.2020 – 31.08.2020 

 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1.1. Campania promoţională „Retetele Zuzu iti aduc zeci de premii in bucatarie” (denumită în continuare “Campania”) 
este organizată de Albalact S.A., cu sediul în Oiejdea, comuna Galda De Jos, DN1, Km 392+600, judeţul Alba, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J01/70/1991 şi codul de identificare fiscală nr. 1755369, contul 
RO76RNCB0003021697470004 deschis la BCR Alba, denumită în continuare “Organizator”, înregistrată la 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării 
nr. 9699.  

1.2. Campania se derulează prin intermediul agenţiei MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate cu sediul in 
Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu 
numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita in continuare “Agentia”.  

1.3. Agenţia va acţiona ca împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noţiuni de dispoziţiile legislaţiei privind 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
(„Regulamentul general privind protecţia datelor”). 

1.4. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare 
„Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
sau schimba Regulamentul campaniei prin întocmirea unui act adiţional la Regulament urmând ca acesta să intre în 
vigoare imediat după publicarea acestei modificări online. 

1.5. Pentru aducerea condiţiilor de derulare a campaniei la cunoştinţa participanţilor, Regulamentul este disponibil în 
mod gratuit pe site-ul www.la-doi-pasi.ro. 

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

3.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, in magazinele La Doi Pasi din tara, înscrise sau 

care vor adera la această reţea până la data de 01.08.2020. Lista Magazinelor LaDoiPaşi participante se actualizeaza 

periodic pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.  

Campania se desfasoara în perioada 01.08.2020 ora 00:00:00 – 31.08.2020 ora 23.59.59, ora României, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe 

Perioada Campaniei.  

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de 
minim 18 ani (împliniţi până la data  participării la Campanie), care achiziţionează produsele participante în Campanie, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.la-doi-pasi.ro&data=02%7C01%7CDana.Akkurt%40ro.nestle.com%7C470b485206ba49e0099c08d73b52268f%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637043096349221281&sdata=l2uH4N1o6CB4%2Fpiokrmxlt%2F2hAp1lw%2FrwT0F%2FiIVaB4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.la-doi-pasi.ro&data=02%7C01%7CDana.Akkurt%40ro.nestle.com%7C470b485206ba49e0099c08d73b52268f%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637043096349231276&sdata=QgP%2FqR84%2FDH%2FrYFBQHLS59b16DygFkiWosQTWA5UYa8%3D&reserved=0
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în perioada derulării acesteia (01.08.2020 – 31.08.2020), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament 
(denumiţi în continuare „Participanţi”). 

4.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajaţii Albalact 
S.A., ai agenţiilor organizatoare a Campaniei şi/sau ai companiilor distribuitoare ale Albalact S.A., precum şi rudele în 
linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al II- lea inclusiv), soţii/soţiile şi afinii acestora.  

4.3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului 
Regulament Oficial.  

 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

5.1. Produsele participante în Campanie sunt: 

Zuzu lapte integral 3,5% grăsime, 500 ml, 1,8 litri și 1 l 

Zuzu lapte semidegresat 1,5% grăsime, 500 ml, 1,8 litri și 1l 

Zuzu BIO lapte semidegresat 1,5%, 1l,  

Zuzu Bio lapte integral, 3,7% 1l. 

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIA PROMOŢIONALĂ 

6.1 Pentru a participa la prezenta Campanie şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite în cadrul Campaniei, 
participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:  

• Sa achizitioneze, in perioada de desfasurare a Campaniei, din Magazinele Participante, oricare  
Produse Participante in valoare de 10 lei, pe acelasi bon/document fiscal. 

• Sa se inscrie in Campanie prin transmiterea imaginii bonului/documentului fiscal, printr-un mesaj 
transmis prin aplicatia WhatsApp, la numarul de telefon 0731044013. 

• Premiile campaniei:  
- zilnice: 1 Mixer Philips. Total 31 x Mixer Philips. 

- saptamanale:  3 x Robot de bucatarie Philips si 1 Multicooker Philips, conform tabelului de mai jos. 
Total 12 x Robot de bucatarie Philips si 4 x Multicooker Philips 

Sapt nr Perioada  Data extragere Premiu 

1 1-9 august 1 septembrie 3 x Robot de bucatarie Philips si 1 
Multicooker Philips 

2 10 -16 august 1 septembrie 3 x Robot de bucatarie Philips si 1 
Multicooker Philips 

3 17-23 august 1 septembrie 3 x Robot de bucatarie Philips si 1 
Multicooker Philips 

4 24- 31 august 1 septembrie 3 x Robot de bucatarie Philips si 1 
Multicooker Philips 

 

6.2. În formular se solicita consimţământul pentru prelucrarea datelor personale. Datele personale sunt prelucrate de 
Organizator, prin împuterniciţii săi, în scopurile organizării campaniei promoţionale, acordării premiilor şi îndeplinirii 
obligaţiilor fiscale aferente. Participanţii care nu acordă consimţământul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa 
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de înscriere şi nu vor putea participa la campanie. În cazul participanţilor care se inscriu prin Whatsapp, acţiunea de 
trimitere a mesajului este considerată acordarea neechivocă a consimţământului de prelucrare a numărului de telefon 
în scopul participării la campanie.  

6.3. Bonul fiscal este unic şi poate fi înscris o singură dată în cadrul prezentei Campanii.  

6.4. Fiecare participant unic poate câştiga un singur premiu în cadrul campaniei, indiferent de tipul acestuia sau de ziua 
şi momentul înscrierilor sale. Un participant unic este definit în scopul acestei limitări prin numărul său de telefon 
mobil sau prin orice altă combinaţie de date disponibile care poate indica duplicarea premiilor câştigate de aceeaşi 
persoană (combinaţia de nume + prenume + adresa sau CNP-ul, în cazul premiilor impozabile). 

6.5. Numărul de înscrieri făcut de un participant unic este limitat la 10 înscrieri în fiecare zi. Un participant unic este 
definit în scopul acestei limitări de numărul de telefon mobil de pe care face înscrierile. 

6.6. Participantii sunt obligati sa pastreze in original bonul/documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, 
pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor, in cazul castigului. 

6.7. Inscrierea in Campanie se realizeaza prin trimiterea unui mesaj care sa contina fotografia bonului/documentului 
fiscal care atesta achizitia de Produse Participante indicata de prezentul Regulament. Pentru a putea fi inscrisa in 
campanie, fotografia bonului/documentului fiscal trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii: 

- Sa fie clara, lizibila, neechivoca 
- Sa fie vizibile numarul si data bonului fiscal, precum si numele magazinului emitent 
- Sa ateste achizitia de produse participante  
- Data achizitiei sa fie in perioada de campanie specificata in Regulament si anterioara momentului inscrierii. 

6.8. Pentru fiecare mesaj trimis, Participantul va primi din partea Organizatorului, in termen de cel mult 5 zile 
lucratoare, prin acelasi Mijloc de Comunicare folosit la inscriere, un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi 
informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la: 

a) confirmare ca mesajul a fost receptionat si inscrierea este corecta; 
b) instiintare asupra faptului ca inscrierea este incorecta, mentionandu-se conditiile care nu sunt respectate 

de respectiva inscriere, in conformitate cu specificatiile Regulamentului. 
6.9. Pentru fiecare bon/document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data, folosind aceeasi 
modalitate de inscriere stabilita de prezentul Regulament. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant 
ii garanteaza acestuia o sansa de castig. Un participant poate castiga un singur premiu indiferent de numarul de 
achizitii si/sau de mesaje trimise. 
6.10. Fiecare bon/document fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data. In cazul in care acelasi bon/document 
fiscal este inscris in Campanie de doi participanti diferiti, va fi luata in considerare prima inscrierere in Campanie, 
conform datei si orei inregistrate de aplicatia Whatsapp pentru trimiterea inscrierii la numarul Campaniei. 
6.11. Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe bonul/documentul fiscal participant. 
6.12. In situatia in care pe un bon/document fiscal se gasesc mai mult de 2 Produse Participante, consumatorul va 
avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a bonului/documentului fiscal deja inscris va fi 
invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in 
Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze Produse Participante pe cate un bon/document fiscal 
diferit. 
6.13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate 
fi clasificata ca incercare de fraudare si/sau de deturnare a Campaniei pentru primirea de foloase necuvenite se 
soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea 
Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de 
comunicare  si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente 
relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, 
pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in 
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Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca 
fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu. 
 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

7.1 Premiile oferite în cadrul Campaniei promoţionale pot fi vizualizate în tabelul următor: 

Tip premiu Număr premii 
Valoarea 

individuală 
Valoarea totală 

    (lei TVA inclus) (lei TVA inclus) 

Mixer Philips 31 137 4247 

Robot de bucatarie Philips 12 666,5 7998 

Multicooker Philips 4 607 2428 

Total 47   14673 

 

7.2 Valoarea comercială a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 14673 lei TVA  inclus 

7.3. Descrierea premiilor 

• Mixer vertical Philips ProMix HR2534/00, Putere: 650 W. Continut pachet: 1 x Cana, 1 x Mixer vertical 

• Robot de bucatarie PHILIPS Avance Collection HR7776/90, Putere: 1300W, Bol 2.4 l, Blender 1.5 l, 12 viteze + 
Pulse, Accesorii incluse, Disc feliere, Storcator de fructe, Recipient blender, Accessoriu tel, Disc multifunctional 

• Multicooker Philips HD4749/70, Putere: 1070 W, Capacitate: 5 L, functie Slow-Cooker, 22 Programe automate 

  
7.4. Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare. 

7.5 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale 
de desfăşurare a Campaniei: costul de achiziţionare a produselor participante, tariful normal de conexiune la Internet. 

7.6. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii.  
 

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

8.1. Tragerea la sorţi  

- Tragerea la sorţi va fi electronică şi va avea loc la sediul Agenţiei, în prezenţa unui reprezentant al acesteia şi a unui 
reprezentant Albalact, pe 1 septembrie 2020. 

- Vor fi extrase câte 4 rezerve pentru fiecare premiu al campaniei. În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau 
nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a 
câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedură de anunţare şi validare.  

- Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 4 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, 
premiul in cauza nu va mai fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.  

- Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi postată pe site-ul www.la-doi-pasi.ro/, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data validării câştigătorilor.  
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- În extragerea vor fi incluse toate înscrierile valide din perioada campaniei 

 

SECŢIUNEA 9. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORŢI 

9.1. Anunţarea câştigătorilor 

- Câştigătorii premiilor vor fi contactaţi de către un Reprezentant al Organizatorului în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la data extragerii, pentru a fi informaţi în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare.  

- Participanţii desemnaţi câştigători vor fi apelaţi la numărul de telefon cu care s-au înscris în Campanie  

- Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de 
maximum 3 ori, în 3 zile diferite, în intervalul celor 10 zile lucrătoare, între 9.00 şi 18.00. 

- Dacă un câştigător nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv, sau dacă după expirarea celor 10 zile lucrătoare 
de la data apelării, câştigătorul nu a respectat procedura de validare, câştigătorul va fi invalidat şi se va apela la rezerve. 

- Procedura de anunţare a rezervei este aceeaşi cu procedura de anunţare a câştigătorului. Dacă nicio rezervă nu poate 
fi contactată de către Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu se mai acordă şi va rămâne în proprietatea 
Organizatorului.  

9.2. Validarea câştigătorilor 

- Participanţii desemnaţi câştigători vor fi rugaţi să furnizeze datele personale pentru validare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la momentul apelului, prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro sau pe whatsapp.  

- Datele personale necesare validării sunt: nume, prenume, data naşterii, adresa completă pentru trimiterea premiului. 

- Pentru premiile care au o valoare mai mare de 600 lei câştigătorii premiilor trebuie să trimită în plus CNP-ul pentru 
îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii. 

- Dacă participanţii nu trimit, din orice motiv, documentele de validare în condiţiile descrise de Regulament, în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare, sau dacă se constată existenţa unor neconcordante între datele comunicate prin mesajul 
validat drept câştigător şi cele trimise reprezentantului Organizatorului, aceştia vor fi invalidaţi şi se va apela la rezerve, 
confirm secţiunii 8 a prezentului Regulament. 

- Rezervele vor parcurge întreg procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de anunţare şi 
validare a câştigătorilor extraşi. 

- Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respecta sau 
nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.  

9.3. Motive de invalidare 

Motivul de invalidare a unei înscrieri câştigătoare poate fi oricare dintre următoarele:  

- Participantul a mai câştigat un premiu în cadrul campaniei; 

- Participantul nu a putut fi contactat pe numărul de telefon de pe care a făcut înscrierea câştigătoare, pentru a fi 
informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare; 

- Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentanţilor Organizatorului datele de validare în termenul limită de 
10 zile lucrătoare de la momentul câştigării; 

- Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numărului de telefon mobil de pe care a făcut înscrierea 
câştigătoare sau care este declarat în momentul înscrierii, drept urmare nu se poate proba unicitatea câştigului său în 
cadrul campaniei;  

-  Participantul este identificat ca fiind minor;  

mailto:validare@mercury360.ro
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- Participantul este suspectat de fraudarea campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă în cadrul campaniei, în 
orice mod; 

- Participantul refuza premiul; 

- Nu respecta condiţiile de validare 

9.4. Acordarea premiilor 

- Va fi considerată câştigătoare la Campanie persoana care a parcurs procedura de validare conform condiţiilor din 
Regulament.  

- Premiile vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării.  

 
SECŢIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 

Organizatorul prezenţei Campanii, precum şi celelalte părţi implicate în Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru 
înscrierile necorespunzătoare (din orice punct de vedere) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de 
participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de solicitări care nu 
întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament pentru a fi validate. 

 

SECŢIUNEA 11. RESPONSABILITATE 

11.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate 
asupra numărului de telefon declarat în momentul înscrierii şi va acorda premiile persoanelor care parcurg mecanismul 
de înscriere şi validare conform Regulamentului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor 
nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă 
prevederile acestui Regulament.  

11.2. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate 
de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin 
câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care 
Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui 
Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta. 

11.3. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondența cu persoanele înscrise în campanie dar care nu 
au câştigat premiile acordate de Organizator după perioada de acordare efectivă a premiilor. 

11.4. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de modul în care câştigătorii 
aleg să le utilizeze.  

11.5. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: 

• Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de Internet, generate de reţelele de telefonie 
mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului; 

• Situaţiile în care mai multe persoane revendică acelaşi cod promoţional; în acest caz va fi validat câştigător acel 
participant care face dovada ambalajului promoţional în original; 

• Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis mesajele; 

• Organizatorul nu va fi responsabil pentru achiziţionarea produselor participante la promoţie ale căror coduri 
promoţionale nu sunt întregi şi vizibile; 

• Situaţiile în care participanţii înscriu pe pagina web un număr de telefon incorect şi din această cauză câştigătorul 
nu poate fi contactat la acel număr, pentru a fi validat; 



7 
 

• Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la 
promoţie; 

• Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a codurilor inscripţionate pe ambalaje şi erorile din 
comunicările publicitare. 

11.6. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care manifestă 
un comportament fraudulos în cadrul participării la campanie.  

11.7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau 
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a 
rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au 
influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a 
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 
SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR  

Informare privind prelucrarea datelor personale in cadrul Campaniei 

Identitatea operatorului de date 

Compania Albalact S.A., cu sediul în DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, judeţul ALBA, 
ROMÂNIA, Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro , denumită în continuare Operator. 
 
Scopurile prelucrării 
Datele personale colectate în cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri: 
1. Organizarea campaniei promoţionale, gestionarea înscrierilor în campanie 
2. Acordarea şi livrarea premiilor 
3. Îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale Operatorului în legătură cu premiile acordate 
 
Temeiul juridic 
1.În cazul participanţilor ce nu câştigă premii în cadrul campaniei, prelucrarea datelor personale ale participanţilor se 
face în baza consimţământului exprimat de către participant (GDPR 6.1.a) – consimţământul persoanei vizate pentru 
prelucrarea datelor. 
2.În cazul participanțiilor desemnaţi câştigători, datele personale sunt prelucrate în temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR 
(prelucrare necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale) raportat la art. 110 Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal.  
 
Datele prelucrate 
1. În cazul participanţilor necâştigători, înscrişi prin Whatsapp colectam şi prelucram numărul de telefon. 
2. În cazul participanţilor câştigători ai premiilor de o valoare mai mică decât cea impozabila (600 lei conform 
art.110.4.a legea 227/2015 privind codul fiscal) vom colecta şi prelucra numele, prenumele, numărul de telefon, data 
naşterii şi adresa poştală, aceste date sunt necesare pentru a valida câştigurile şi a putea trimite premiile.  
3. În cazul câştigătorilor premiilor impozabile, vom colecta în plus CNP-ul, în vderea îndeplinirii îndatoririlor legale. 
 
Perioada prelucrării 
Datele participanţilor necâştigători înscrişi în campanie se prelucrează pentru o perioadă de 90 de zile de la data 
finalizării campaniei. 
Datele participanţilor câştigători în cadrul campaniei se stochează pe o perioadă de 10 ani conform reglementărilor 
fiscale în vigoare.  
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Modul de prelucrare 
Pentru atingerea scopului campaniei promoţionale, datele vor fi colectate şi stocate în baza de date, extrase la finalul 
campaniei pentru participarea la tragerile la sorţi conform regulamentului de campanie disponibil pe website-ul 
campaniei. Datele nu sunt supuse unor prelucrări de tip «profiling» care ar putea produce efecte juridice sau care ar 
putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele nu vor fi utilizate în niciun alt scop faţă de cele 
declarate în această informare. 
 
Confidenţialitate 
Datele vor fi colectate, prelucrate şi stocate de împuternicitul Mercury360 Communications, societate comerciala cu 
sediul in Cladirea Equilibrium, Strada Gara Herastrau, nr. 2, etaj 6, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul 
Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365. Datele nu vor fi dezvăluite Operatorului, nu vor fi 
transferate în străinătate şi nu vor fi dezvăluite către alţi terţi, cu excepţia situaţiilor în care Operatorul şi/sau 
Împuterniciţii sunt obligaţi de lege să dezvăluie datele către autorităţi. 
 
Drepturile tale 
În perioada în care deţinem şi prelucram datele tale,  ai dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, 
rectificarea sau ştergerea acestora, sau restricţionarea prelucrării, nu vom solicita nici o taxă pentru a vă exercita acest 
drept cu excepţia cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informaţii este nefondată, repetitivă sau 
excesivă, caz în care se va percepe o sumă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru a furniza aceste 
informaţii (art.12.5.a - GDPR). Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrării şi dreptul de a solicita portarea datelor 
către alt operator. Poţi oricând să retragi consimţământul de prelucrare. Trebuie să mai ştii că pentru orice suspiciune 
de nereguli privind prelucrarea datelor dvs, puteţi depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) 
 
Modalităţi de exercitare a drepturilor 
Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul 
anterior, poţi contacta Operatorul prin oricare mijloace dintre cele următoare: 
E-mail:  office@albalact.ro 

 

SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE 

13.1. Organizatorul, prin intermediul Împuternicitului, va efectua calculul, reţinerea şi plata către bugetul de stat, 
respectiv declararea impozitului pe veniturile din premii datorat de câştigători în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a 
câştigătorilor.  

13.2. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către 
participant în legătură cu această Campanie, determinate din orice alte cauze. 

 

SECŢIUNEA 14. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

14.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în 
cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.  

Forţa Majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu poate fi controlat, remediat sau 
prevăzut de către Organizator, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică partea 
sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de 
existenţa a cazului de Forţă Majoră. 

14.2. În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente: 
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- apariţia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecări de teren, inundaţii, secetă s.a; 
- apariţia unor circumstanţe sociale: acţiuni militare, revoluţii, acte de terorism, epidemii s.a; 
- orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial şi care poate interzice sau 
modifica termenii acestuia; 

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizată numai în scop exemplificativ.  

14.3. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, 
împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi 
exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este 
obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia 
cazului de forţă majoră. 

 
SECŢIUNEA 15. LITIGII 

15.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenţa Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la 
sediul Organizatorului. 

15.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: Albalact S.A., 
Judeţul Alba, Comuna Galda de Jos, Sat Oiejdea, in atentia „Departamentului de Marketing”, sub forma unei cereri 
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data încheierii campaniei. 
După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie. 

15.3 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 promotionale 

15.4 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, 
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

SECŢIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL 

16.1. Participanţii acestei Campanii Promoţionale sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, 
termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.  

16.2. Regulamentul de participare/desfăşurare a Campaniei Promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui 
solicitant, pe pagina www.la-doi-pasi.ro, sau printr-o solicitare scrisă către Albalact S.A., Judeţul Alba, Comuna Galda 
de Jos, Sat Oiejdea. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a 
perioadei valabilitaţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator.  

16.3.  Pentru informaţii despre campanie, probleme sau nelămuriri, poate fi apelat numărul 021.206.41.61. 

16.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 


