Campania

,,ORASE CURATE - DOROHOI’’
- Regulament Art. 1 Organizatorii campaniei
ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Str. Turturerelor nr. 48, Etaj P,, Ap.8, Sector 4, CUI RO
18870966 cerere inregistrare dosar 6676/4/2006 , reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General,
denumită în continuare ECOTIC,
SERVICII PUBLICE LOCALE SRL DOROHOI , cu sediul in Dorohoi, str. 1 decembrie, nr. 4-C,
identificata prin CUI 27456085, reprezentata de Dragos Popoi, in calitate de Director, denumita in continuare
SPL Dorohoi,
PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI, cu sediul în DOROHOI, str. Grigore Ghica, nr.34, reprezentată
de ing. Dorin Alexandrescu, în calitate de Primar, denumita in continuare Primaria Dorohoi,
desfasoara in perioada de 03.04.2017 – 30.04.2017, Programul ,,ORASE CURATE -

DOROHOI’’, timp in care acest regulament este valabil.
Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti
participantii. Programul urmareste informarea si constientizarea populatiei municipale privind importanta
colectarii separate a deseurilor si reciclarii acestora. Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei
atitudini responsabile a populatiei municipale fata de deseuri, in special fata de deseurile de echipamente
electrice. Programul include, pe langa latura informativ-educativa si o componenta practica,( aceea de
colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin oferirea catre populatia municipala
a solutiilor pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea separata a
deseurilor de echipamente electrice si electonice .
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Programului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro..
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre
participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, partile sunt de acord cu
mentionarea lor in cadrul materialelor realizate de Organizatori.Programul va putea fi intrerupt in caz de forta
majora, sau printr-o decizie a Organizatorilor,dar nu inainte de a anunta participantii, cel putin prin publicarea
pe site-ul www.ecotic.ro.
Art. 2 Aria de desfasurare si durata Programului ,,ORASE

CURATE - DOROHOI’’

Aria de desfasurare: raza municipiului DOROHOI.
Programul se va desfasura in perioada: 03.04.2017 – 30.04.2017
I.

Derularea activitatii de colectare: 03.04.2017 – 30.04.2017

SPL Dorohoi va colecta DEEE la punctele de colectare municipale. Deasemeni se vor colecta si in
urma cererilor de ridicare DEEE formulate de catre cetateni sau societati comerciale la dispeceratul SPL
Dorohoi, respectandu-se legile si angajamentele in vigoare:
03.04.2017 – 30.04.2017 – Colectare DEEE la cele 2 puncte de colectare municipale;
03.04.2017 – 30.04.2017 – Colectare mobile conform centralizator dispecerat SPL Dorohoi.
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II Premierea
Premierea consta in recompensarea celor ce predau DEEE, dar nu mai putin de 5 Kg , cu un cadou
simbolic: umbrela - in limita stocului disponibil – 150 buc. (pus la dispozitie de catre Asociatia ECOTIC).
. Premiul se acorda pentru fiecare predare de DEEE, indiferent de numarul de bucati sau de greutatea ce
depaseste minimul de 5 kg. Recompensarea se va face atat la punctele fixe municipale de colectare DEEE ,
cat si in cadrul colectarii mobile. Premiul se acorda in momentul predarii DEEE la punctele municipale de
colectare DEEE sau in momentul preluarii de la domiciliu a DEEESPL Dorohoi avand obligatia de a tine
evidenta lor.
Art. 3 Litigii
Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila,
iar, in caz de litigiu, de instantele competente din Bucuresti.
Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului
Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-urile www.ecotic.ro, sau la sediile
Organizatorilor.
Art. 5 Diverse
Prin inscrierea la aceasta Campanie , participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Campaniei si sa
primeasca materiale informative pe aceasta tema pentru orice mijloace de comunicare.
La cererea expresa a participantilor, Organizatorii vor asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale si dreptul de a se adresa justitiei in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata
in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.
Participantii la Campanie au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele
pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct
sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor
trimite o cerere pe adresa florin.catz@ecotic.ro , intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorii si partenerii lor in desfasurarea Campaniei vor pastra confidentialitatea cu privire la datele
personale ale participantiilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite
catre terti numai in conditiile legii si ale prezentului Regulament.
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