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prezen/ului in,scri,s

(UCA ULAMENTUL CAMPANIEI ,,STATIA DE RECICLARE AIìGES"

Art. I Organizatorul si Partenerul

ASOCIATIAECOTIC, cu sediul in Str. Turturelelornr.43, sector3, Bucuresti, CIF RO 18870966,Nr.
inregistrare in registrul asociatiilor 66761412006, avand contul RO77 BUCU 2020 0144 2511 ROOl,
deschis la Alpha Bank Suc. Vacaresti, tel/l'ax: 031 80557421743, adresa de email office@ecotic.ro,
reprezerftaTa prin Dragos Calugaru, Director General - denumita in continuare ECOTIC /
ORGANIZATORUL,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SERVSAL ARGES, cu sediul în Strada
Piata Vasile Milea, nr l, municipiul Pitesti, reprczenfafä prin Dl. Gabriel Moiceanu, în calitate de
Presedinte, denumita in continuare ADI SERVSAL ARGES/ PARTBNER,

organizeaza in perioada 20.03.2017 - 20.06.2017 un proiect de informare si colectare separata a DEEE
(deseuri de echipamente electrice si electronice) asa cum sunt ele definite in Anexa 2 la prezentul
Regulament, in mediul rural si urban, Jud. Arges, conform prevederilor prezentului Regulament,
obligatoriu pentru toti participantii.
Campania se va organiza in maximum l5 localitati din Judetul Arges, campanii ce se vor desfasura in
peri oada sus-mentionata.
Organizatorul isi rezeÍva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial (denumit in
continuare ,,Regulamentul"), prin intocmirea unui act aditional si publicarea sa pe www.ecotic.ro.

Art.2 Aria de desfasurare si durata Campaniei ,,STATIA DE RBCICLARE"
2.1 Aria de desfasurare: localitati din judetul ARGES.
2.2 Adresabilitate: Autoritate Publica Locala apartinand localitatilor din judetul ARGES, denumite in
continuare APL.
2.3 Campania se va desfasura in perioada 20.03.2017 -20.06.2017, cu posibilitatea de prelungire cu
inca 7 zile calendaristice
2.4 Pentru fiecare localitate in parte se va stabili un program de informare si colectare, care va tine cont
de urmatoarele:

1. Componenta de informare -> durata de implementare 7 zile
- informarea cetatenilor din fiecare localitate prin intermediul reprezentantilor APL/ ADI SERVSAL
ARGES despre Campania care va avea loc la data comunicata pe materialele de informare (flyere, afise)
sau prin mecanismele agreate de fiecare APL in parte privind informarea cetatenilor (ex: portavoce)
2. Componenta de colectare -> durata de implementarc 2 zile
- Caravana ECOTIC pozitionata intr-o locatie accesibila si vizibila cetatenilor din localitate, va servi drept
instrument de informare si preluare DEEE de la cetatenii din localitatea in care se organizeaza campania
si pentru care se aplica prezentul regulament. Pe toata perioada prezentei Caravanei ECOTIC in localitate
si in cadrul acestei campanii, un promoter va putea furniza informatii cu privire la colectarea separata si
reciclarea DEEE, mecanismul campaniei, detalii despre regulament, va prelua DEEE de la cei care vor
preda aceste tipuri de deseuri in cadrul campaniei si ii va inscrie pe acestia la tombola. Intervalul orar de
desfasurare a campaniei este l0:00 - 19.00, pentru f,recare zi de activare.



3. Componenta Tombola -> durata l/2 zi
- [n cea de-a lreia zi de Campanie, orele l0:00, va av
Caravanei, cu respectarea Art .5 (Mccanismul camp
Extragerea prerniilor se va l'ace la CARAVANA ECOTIC. \ O,r,

4. Componenla Relocare Caravana ECOTIC -> 1/z zi
- lncepand cu orele 12 00 a celei de-a treia zi, Caravana ECOTIC se va rnuta in urmatoarea localitate
participanta la Campan ie.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament,
precum si

dreptu I de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a

participantilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea modificarilor pe pagina

de

internet aOrganizatorilor si/sau a Parteneriilor si/sau prin afisare la Locatia Campaniei.
2.6 Catnpania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie aOrganizatorului dar nu

inainte de a anunta Participantii, cel putin prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului si/sau a

Parteneriu lui si/sau la Locatia Campaniei.

Art.3
3.1

3.2

Drept de participare
Au drept de participarc la Campanie toate persoanele fizice cu varsta de minimum l8 ani

impliniti la data inceperii Campaniei care sunt domiciliati pe raza localitatii participante la
campanie si care predau pe toata perioada desfasurarii campaniei cel putin 5 kg DEEE (cumulate
din mai multe bucati de DEEE sau a unui DEEE de peste 5 kg) si care respecta complet si

neconditionat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare,
individual,,,Participantul" si, in mod colectiv,,,Participanti").
Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie: angajatii ECOTIC, ADI SERVSAL ARGES si

APL participante, precum si membrii familiilor acestora (rudele de gradul I, sot/sotie). Categoriile
mentionate mai sus pot preda orice tip de deseu conform Anexei 2, ca aport voluntar, fara a se

putea inscrie Ia tombola cu premii.
Nu pot participa la campanie promoterii campaniei.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala. expresa si neechivoca a

prezentu lui Regulament.
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si
ca datele lor personale sa fìe prelucrate si sa intre inbaza de date aOrganizatorului si sa primeasca
materiale informative cu privire la protectia mediului si/sau activitatea Organizatorului prin orice
mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS). Organizatorul este inregistrat la ANSPDCP sub nr.
16448.

J.J

3.4

3.5

Art. 4 Scopul Campaniei
Campania urmareste informarea si constientizarea locuitorilor din mediul rural si urban aljudetului Arges
privind importanta colectarii separate si a reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice
provenite din gospodarii. Obiectivul primordial al Campaniei il constituie dezvoltarea unei atitudini
responsabile a cetatenilor fata de mediul inconjurator. Campania de constientizarc include, pe langa latura
informativ-educativa, si o componenta practica, aceea de predare a deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE) provenite din gospodarii particulare in Locatia Campaniei.
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5 Mecanismul Campaniei
Vizitatorii Locatiei Campaniei care detin deseuri de echiparlente eleclrice si electronice provenite din

rii si doresc sa participe la Carnpanie vor proceda astfel, adresandu-se pronroterului de Canrpanie
t Ia punctul de colectare special organizat pentru desl'asurarea Carnpaniei - I-ocatia CARAVANA
OTIC

- in perioada20.03.2017 -20.06.2017, respectiv in perioada de desfusurare a campaniei alocata
fiecarei localitati, perioada ce va fi comunicata ulterior pe website-ul www.ecotic.ro, Participantul preda
promoterului de Campanie sau soferului desemnat de catre ADI SERVSAL ARGES deseul/deseurile in
caLtza, in conditiile prevazufe la art. 5.3 si 5.5 si comple|eaza un voucher, dupa cum este explicat la pct.
5.7.1., pe care il introduce in urna special amenajata in acest scop. Promoterul de Campanie va centraliza
pe parcursul fiecarei zile din Campanie numarul si seria voucherelor aí'erente deseurilor primite.
Rezultatele inregistrate vor fi transmise catre emanuela.stan@ecotic.ro la finalul fiecarei campanii,
respectiv dupa extragerea Premiilor (daca si conditiile de conectare la internet permit transmiterea
datelor) sau cel tarziu in cea de-a patra zi dela inceperea Campaniei intr-o localitate.
5,2 Deseurile de echipamente electrice si electronice de nrici dimensiuni predate de catre Participanti vor

fi depozitate in containerul special destinat deseurilor de echipamente electrice si electronice, existent
in Locatia Campaniei. Deseurile de echipamente electrice si electronice de mari dimensiuni, care nu
pot fi incarcate in recipientul Locatiei Campaniei, vor fi depozitate langa CARAVANA ECOTIC.
Toate deseurile de echipamente electrice si electronice predate de catre Participanti la locatia
Caravanei, vor fi ridicate si preluate la sfarsitul fiecarei zile de catre APLIADI SERVSAL ARGES -
pe raza careia se organizeazaCampania - de catre reprezentantul desemnat al APLIADI SERVSAL
ARGES si transportate si depozitate in locatia special desemnata de catre APL/ ADI SERVSAL
ARGES, urmand a fi ridicate, dupa incheierea Campaniei, de catre un colector autorizat desemnat de
catre Asociatia ECOTIC.

5.3 Pentru DEEE de mari dimensiuni, participantii pot solicita preluarea acestora de la domiciliu prin
contactarea serviciului de dispecerat al carui numar de telefon va fi disponibil pe pliante si afise. In
momentul predarii DEEE, soferul desemnat de catre ADI SERVSAL ARGES sa efectueze preluare,
va completa voucherul impreuna cu participantul, asa cum este explicat la pct.5.4 si 5.7.1, cu
mentiunea ca soferul care va prelua DEEE, va depune in urna de la Caravana voucherul completat,
depunand si DEEE laCaravana. Promoterul de la Caravana vanotaDEEE in borderou, impreuna cu
datele de pe voucher, inainte ca acesta sa fie depus in urna. Participantul are posibilitatea completarii
vocherului la locatia Caravanei dupa predarea DEEE voluminos catre soferul desemnat de catre ADI
SERVSAL ARGES. De asemenea, daca participantul opteaza pentru depunerea voucherului in urna
de la Caravana prin intermediul soferului ADI SERVSAL ARGES, atunci, poate solicita Promoterului
de la Caravana sa ii prezinte borderoul pentru a se asigura ca DEEE predat la domiciliul sau a fost
inregistrat, iar voucherul introdus in urna are aceeasi serie cu cea ramasa la el.

5.4 Pe perioada desfasurarii campaniei, I Participant va primi cate un voucher per predare pentru minim 5
kg DEEE predate (cumulate din mai multe bucati de DEEE si o singura predare) sau a unui DEEE de
peste 5 kg - conform listei de deseuri acceptate - Anexa 2la prezentul Regulament.
Pe perioada desfasurarii Campaniei, promoterul prezent la Locatia Campaniei si/ sau soferul desemnat
dde ADI SERVSAL ARGES sa preia DEEE de le domiciliul participantilor va completa voucherul
format din 2 parti (una pentru Participant si una pentru Organizator), in prezenta Participantului,
respectand regula de maijos:
r un voucher va flr pastrat de catre Participant si va fi folosit pentru inscrierea automata in tombola

cu premii desfasurata la incheierea campaniei; voucherul trebuie pastrat si predat organizatorilor
in cazul castigarii unuia dintre premiile campaniei, in urma extragerii la sorti de la sfärsitul
Campaniei.
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I Un voucher va fi introdus in urna existenta in l'iecare l-ocatie a Carnpaniei, in prezenta
promoterului si numai dupa ce acesta a fost conrpletat cu datele solicitate conl'ornr articol 5.7.1
pct.2.

5.5 PentrLr a se incrie in Canrpanie si pentru a prirli voucherul, un Participant trebuie sa indepli
concom itent urmatoarele conditi i :

¡ sa aiba dreptul de participarc, conform art.3 al prezentului Regulamerrt;

o

r sa predea promoterului existent la punctul de colectare Locatia Caravanei sau sol'erului 'l

delegat de catre ADI SERVSAL ARGES sa preia DEEE de la domiciliul participantului, la

o singura predare, cel putin un deseu de eclripament electric si electronic provenit din
gospodarii sau mai multe, dar in total de minirn 5 kg DEEE, conform Anexei I la prezentul
Regulament cu respectarea conditiilor de la punctul 5.J, pe perioada desfasurarii
campaniei.

5.6 Pe baza biletelor de tornbola completate de catre Participantii la Campanie in perioada de campanie
pentru fiecare localitate, si centralizate de catre promoterul Carnpaniei, in ziua urt¡atoare inchiderii
campaniei (a treia zi de la inceperea campaniei), orele l0:00, se va organiza o tombola (prin tragere la
sorti) si se vor desemna castigatoriipremiilor Campaniei.

5.7 Tombola
5.7.1 Criteriile de participare la Campanie sunt urmatoarele:
1. Predarea a minim 5 kg DEEE (cumulate din mai multe bucati de DEEE) la o singura predare sau a

unui DEEE de peste 5 kg - conform Anexei 2 la prezentul Regulament si primirea/pastrarea voucherului
aferent, care va parlicipa la tombola in perioada stabilita conform pct2.4la prezentului Regulament.
Un Participant va primi cate un voucher pentru tombola in perioada hotarata conform pct. 2.4, pentru

minim 5 kg DEEE (o singura predare - cumulate mai multe bucati de DEEE) sau a unui DEEE de peste 5

kg - conform Anexei 2laprezentul Regulament. Orice Participant are posibilitatea de a castiga un singur
premiu - prin tragere la sorti - indiferent de numarul de vouchere validate pe care le-a depus in urna.
Daca un Participant are mai multe vouchere validate pe care le-a depus in urna, dupa extragerea primului
voucher valid care il desemneaza drept castigator - pentru unul din premiile acordate (in ordinea
extragerii) - i se anuleaza dreptul de participare la tombola pentru premiile ramase. Daca in urma
extragerii la tombola este extras un voucher valid care a fost desemnat castigator, celelalte vouchere
extrase care apartin aceluiasi participant se anuleaza si se trece la extragerea unui alt voucher valid
(Participant care nu a mai fost extras din urna). In conditiile in care un voucher de tombola nu este

completat corect si/sau contine informatii eronate si/sau titularul sau nu indeplineste conditiile din art. 3
din prezentul Regulament, voucherul de tombola respectiv se anuleaza. Acordarea premiului castigat se

face doar cu dovada voucherului primit la predarea deseului/deseurilor de echipamente electrice si

electronice.
Organizatorii nu vor fi responsabili de pierderea voucherelor de tombola de catre Participanti, de
prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde
premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest
Regulament.
2. Completare Anexa 3 - respectiv, a voucherului de tombola, cu urmatoarele date:

i. nume, prenume;
ii. telefon;
iii. localitate
iv. semnatura
v. bifa pentru ,,Am luat la cunostinta si sunt de acord cu regulamentul campaniei".

Confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor Regulamentului si a termenilor si

conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a conditiilor de

utilizare a acestor date se face prin completarea datelor pe voucherul de tombola.

t,
'a ' \
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3. Depunerea vouclrerelor de lombola in urna, avand conlinutul prevazut in Anexa nr. 3 la Regulanrent
Conditii rnininre pentru organizarea extragerii prerniilor:t

Prerniilor se va realiza doar in conditiile inregislrarii unui numal'mininr de vouchere, cu
conditiei de castigator unic pe Campanie/localitate (Un Participant are dreptul de a castiga un

premiu pe Canrpanie/localitate, indifèrent de numarul de vouchere valide care apartin aceluiasi
icipant, primul dintre ele fiind desemnat castigator - a1'erent premiului penlru cal'e se face extragerea

I
U

Rr restul de vouchere ale acelui Participant sunt anulate automat). Daca se extrage un voucher care apartine
unui Participant care a castigat deja un premiu se considera anulat si se trece la o alta extragere.

La fiecare extragere, vor fi extrase si cate l0 rezerve (cate 2 rezerye pentru fiecare premiu), care vor fi
luate in calcul ca si castigatori in conditiile in care castigatorii nu vor fi validati.

Conditiile extragerii Premiilor, in functie de numarul minim de vouchere, sunt:
- Extragerea voucherelor pentru toate cele 5 premii per localitate (in total 5 premii) conform Art. 5.7.,
pct. 5.7.1, se va realiza daca pentru fiecare localitate se vor inregistra minimum 50 vouchere;
- Se va organiza extragerea doar pentru 4 premii (in total 4 premii) daca se vor inregistra) daca se vor
inregistra minimum 40 vouchere si maximum 491'

- Se va organiza extragerea doar pentru 3 premii (in total 3 premii) daca se vor inregistra minimum 30
vouchere si maximum 39;
- Se va organiza extragerea doar pentru 2 premii (in total 2 premii) daca se vor inregistra minimum 20
vouchere si maximum 29;
- Se va organiza extragerea doar pentru I premiu (in total I premiu) daca se vor inregistra minimum
10 vouchere si maximum 191,

Pentru mai putin de 10 vouchere inregistrate, extragerea nu vafi organizata

5.8 Premiile oferite
5.8.1 Premiile oferite prin tragerea la sorti:
Premiile acordate prin tragere la sorti in cadrul unei Campaniei sunt urmatoarele

Nr. Premiu
Cant¡tate

Buc

Pret unitar

Lei cu TVA

Valoarea
impozitului

(Ron) aferent
premiului
acordat

Valoarea
totala (Ron) a
premiilor cu

impozit

1.

Carduri de
cumparaturi valabile
la magazinele
DEDEMAN

5 400 Nu se aplica Nu se aplica

Premiile de mai sus sunt valabile pentru fiecare localitate participanta la Campanie, respectand conditiile
art. 5.7 .7, pct. 4.
In total, pentru maximul de l5 campanii derulate in l5 localitati diferite, numarul de premii oferite va fi
de 75.
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Valoarea unitara a unui premiu va fi de 400 lei cuTVA inclus, constand in cardLrri de curnpa raturi la
magazinele DEDEMAN.

5.9 Prcdarca premilor
Dupa extragerea castigatorilor, va avea loc validarea acestora
telefon completate pe voucherul extras. Predarea premiilor va
intr-un termen de maxim 10 zile lucratoare prirr interrnediul
Asociatiei ECOTIC. ln momentul prirnirii premiului, pentru a i

c
\t

*
prin contactarea telel'onica la numerele
fìu e1'ectuata pe loc, la locul extragerii
unei firme de curierat rapid, pe cheltuia -[
ntra in posesia lui, castigatorul va trebui sa

predea curierului voucherul, si sa semneze Procesul Verbal de predare-primire

5.10 Valoarea premilor
Organizatorul Campaniei, acorda 5 premii pentru fiecare localitate participanta
respectarea conditiilor Art. 5 (Mecanismul campaniei si Tombola)
Premiile oferite pentru fiecare campanie in parte vor fi in nurrar de 5 per localitate:

la Canrpanie, cu

Nr. Premiu
Cantitate

Buc

Pret unitar

Lei cu TVA

Valoarea
impozitului

(Ron) aferent
premiului
acordat

Valoarea
totala (Ron) a
premiilor cu

impozit

1.

Carduri de

cumparaturi valabile
la magazinele
DEDEMAN

5 400 Nu se aplica Nu se aplica

5.10.1 Desemnarea castigatorilor se va face in a treia zi deprezenta in localitate, la orele 10:00 am, prin
extragere la sorti manuala, la Locatia Caravanei, inprezenta Promoterului de Campanie si a unui
reprezentant al Primariei localitatii participante la Campanie.

5.10.2 Pentru fiecare premiu in parte se va extrage cate un castigator si2 rezerve astfel
. premiul l: 1 castigator -l 2 rezerye: 3 extrageri
. premiul 2: 7 castigator + 2 rezeÍve: 3 extrageri
. premiul 3: I castigafor i 2 rezerve: 3 extrageri
. premiul 4: 1 castigator-t 2 rezerve: 3 extrageri
. premiul 5: 1 castigator + 2 rezerve: 3 extrageri

In total se vor extrage l5 de taloane dintre care vor fi desemnati 5 castigatori si l0 rezerve) respectand si

conditiile stipulate la art 5.7 .1 , punctul 4.

5.10.3 Pentru ca un castigator sa fie validat acesta trebuie sa raspunda la telefon in perioada ulterioara
extragerii (acesta va fi contactat pe numarul de telefon completat pe voucher) - 2 saptamani, sa prezinte
voucherul de tombola si sa semneze Procesul Verbal de predare-primire.

5.10.4 Pentru ca un voucher sa fie validat acesta trebuie sa aiba completate obligatoriu campurile nume,
prenume, numar telefon, localitate si adresa cu date corecte, conform documentelor personale. Datele
trebuie sa fie usor lizibile.
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5 10.5 Castigatorii extrasi vor fi contacti telel'onic de catre repreze ntantii Organizatorului si, de
afisa1i pe site-ul www.ecotic.ro. aceasta facand parte din prelucrarea de date personale la care

antii consiurt in mod expres confornr prezentului Regulament si prin participarea la prezenta
le.

,
C

Daca un castigator nu isi revendica premiul in 2 saptarnani de la data desemnarii sale ca si
?(UCA igator, prenriul se va anula si se va trece Ia urmatoarea rezerva desemnata in ordinea extragerii lor

5.10.7. Acordarea premiilor se va face la locul extragetii sau prin curierat rapid, costurile urmand a fi
suportate de catre Asociatia ECOTIC. Castigatorii care nu au putut fi contactati si care nu si-au revendicat
isi vor pierde calitatea de castigator. Castigátorii prerniilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au
posibilitatea de schimbare a premiilor cu alte premii sau contravaloarea lor in lei si nici sä solicite
schimbarea cond iti i Ior Campaniei.

5.10.8 Premiile oferite constau in carduri de cumparaturi in valoare de 400 lei cu TVA per premiu, aceste
carduri putand fi utilizate pentru cumparaturi in cadrul magazinelor DEDEMAN.

Art. 6 Impozit aferent premiilor
Organizatorul va calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legeanr.227l20l5
privind Codul Fiscal, cu modifìcarile si completarile ulterioare, impozitul aferent venitului din premii, in
masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind
impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus).
Art. 7 Regulamentul Campaniei
7.1 Regulamentul este intocmit si este pus la dispozitia celor interesati in mod gratuit de catre

Organizator pentru fiecare persoana care doreste sa predea unul sau mai multe deseuri de
echipamente electrice si electronice provenite din gospodarii, incadrate conform Anexei 2, si
afisat pe website-ul www.ecotic.ro .

7.2 Prin participareala aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte
prevederile prezentului Regulament in mod integral si neconditionat.

Art.8
8.1

Art. 9

9,1

Brori vouchere necorespun zatoare
Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru voucherele necorespunzatoare
(deteriorate, falsificate, pierdute, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament
Oficiaf si nici nu va acorda premiile pebaza unor astfel de vouchere. Organizatorul nu isi asuma
raspunderea pentru neridicarea premiilor in termenele stabilite prin acest Regulament. Orice
revendicare de acordare a unui premiu in afara termenelor stabilite prin acest Regulament nu va fi
luata in calcul de catre Organizator, Participantul pierzandu-si astfel calitatea de Castigator. De
asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nici o caûza
independenta de culpa sa (de exemplu pierderea voucherului, deseu predat necorespunzatoÍ,
neverifìcarea adresei de email sau a telefonului etc.) care ar putea afecta dreptul de participare la
aceasta Campanie.
Incetarea Campaniei
Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 20.06.2017 (data
declarata de final a Campaniei) din motive independente de vointa sa, cum ar fi, dar fara a se

limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare,
imposibilitatea de a continua prezenta Campanie etc. Acest lucru va fi anuntat si comunicat tuturor
persoanelor participante pe site-ul www.ecotic.ro
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Art. l0litigii
l0.l Eventualele litigii aparute intre Orgarrizator si participantii la prezenla Campanie se vor rezo

cale amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu va fr posibila, litigiile vor fi soluti
instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

Art. llProtectia datelor cu caracter personal
ll.l Completarea voucherului in scopul participarii la aceasta Campanie echivaleaza clr cur'ì

Regulamentului si acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si util
acestora in scopurile precizate in prezentul Regulament. Tuturor participantilor la Carnpanie
sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 67712001, respectiv dreptul de acces,
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intervenlie asupra datelor çi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se

opune prelucrärii datelor personale care ii privesc çi de a cere çtergerea datelor.
11.2 Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si

prelucrate de catre Organizator, in scopul unorposibile informari ulterioare in numele ECOTIC.
I 1.3 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a ECOTIC.
11.4 La cererea participantilor, adresata in scris catre ECOTIC, ECOTIC se obliga:
¡ sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o

solicitare pe an;
r sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a

caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr.67712001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

r sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului si/sau sa stearga aceste date.
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: emanuela.stan@ecotic.ro.

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notarialã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne 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.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

Çtefan Maria - Claudia

S.S
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