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REGULAMENTUL CAMPANIEI „STATIA DE RECICLARE MUNICIPIUL BOTOSANI” 
 

Art. 1 Organizatorul 
 
ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul in Str. Turturelelor nr. 48, sector 3, Bucuresti, CIF RO 18870966, Nr. inregistrare in registrul 
asociatiilor 6676/4/2006, avand contul RO77 BUCU 2020 0144 2511 RO01, deschis la Alpha Bank Suc. Vacaresti, tel/fax: 
031 8055742/743, adresa de email office@ecotic.ro, reprezentata prin Dragos Calugaru, Director General - denumita in 
continuare  ECOTIC / ORGANIZATORUL, 
 
organizeaza in perioada 04.06.2018 – 14.06.2018 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 Municipiul. 
Botosani , conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toti participantii. 
Campania se va organiza in MunicipiulBotosani, si se va desfasura in perioada sus-mentionata. 
Organizatorul isi rezerva 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 RECICLARE MUNICIPIUL BOTOSANI” 
2.1 Aria de desfasurare: Municipiul  BOTOSANI. 
2.2 Adresabilitate: locuitorii din Municipiul Botosani. 
2.3 Campania se va desfasura in perioada 04.06.2018 – 14.06.2018  
2.4 Program de informare si colectare, care va tine cont de urmatoarele:   
 
1. Componenta de informare -> durata de implementare  8 zile: 04.06.2018 – 11.06.2018 
- informarea cetatenilor din Municipiul Botosani prin intermediul partenerilor: Urban Serv Botosani, Primaria 
Municipiului Botosani si APM Botosani.  despre Campania care va avea loc la data comunicata pe materialele de 
informare (flyere, afise). 
2. Componenta de colectare -> durata de implementare 2 zile 12.06.2018 – 13.06.2018 
- Caravana ECOTIC pozitionata intr-o locatie accesibila si vizibila cetatenilor din Municipiul Botosani, 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 9:00-17:30, pentru fiecare zi de activare. 
 
3. Componenta Tombola -> durata 1/2 zi 14.06.2018 
- In cea de-a treia zi de Campanie, orele 10:00, va avea loc extragerea premiilor de catre promoterul Caravanei, cu 
respectarea punctelor de la art. 3 si 5 la prezentul Regulament. Extragerea premiilor se va face la CARAVANA ECOTIC. 
 
4. Componenta Relocare Caravana ECOTIC -> ½ zi  14.06.2018 
- Incepand cu orele 12:00 a celei de-a treia zi, Caravana ECOTIC se va muta in alta locatie.  
 
2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si  
dreptul 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 a Organizatorului si/sau prin afisare la Locatia Campaniei.            

mailto:office@ecotic.ro
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2.6 Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului dar nu inainte de a 
anunta Participantii, cel putin prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorului si/sau la Locatia Campaniei. 
 
Art. 3 Drept de participare  
3.1 Au drept de participare la Campanie toate persoanele fizice cu varsta de minimum 18 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”). 

3.2 Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie: angajatii ECOTIC, Urban Serv Botosani, Primariei Botosani, APM 
Botosani, 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 la tombola cu premii. 

3.3 Nu pot participa la campanie promoterii campaniei. 
3.4 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament. 
3.5 Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si ca datele lor 

personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului 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.  

 
Art. 4  Scopul Campaniei  
4.1 Campania urmareste informarea si constientizarea locuitorilor din  Municipiul Botosani 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 constientizare 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. 
 

Art. 5 Mecanismul Campaniei 
5.1 Vizitatorii Locatiei Campaniei care detin deseuri de echipamente electrice si electronice provenite din gospodarii si 
doresc sa participe la Campanie vor proceda astfel, adresandu-se promoterului de Campanie aflat la punctul de 
colectare special organizat pentru desfasurarea Campaniei – Locatia CARAVANA ECOTIC: 

- in perioada 12.06.2018 – 13.06.2018, , participantul preda promoterului de Campanie la CARAVANA ECOTIC 
sau soferului de pe masina apartinand Urban Serv Botosani care va circula prin localitate in cea-a de-a doua zi de 
campanie deseul/deseurile in cauza, in conditiile prevazute la art. 5.3 si  5.5 si completeaza un voucher, dupa cum este 
explicat la pct. 5.7.1. Pentru a preda DEEE voluminoase, participantii pot solicita preluarea acestora de la domiciliu prin 
contactarea numarului de telefon disponibil pe pliante. Promoterul de Campanie va centraliza pe parcursul fiecarei zile 
din Campanie numarul si seria voucherelor aferente deseurilor primite. Rezultatele inregistrate vor fi transmise catre 
ema.cumpata@ecotic.ro la finalul  campaniei, respectiv dupa extragerea Premiilor (daca si conditiile de conectare la 
internet permit transmiterea datelor) sau cel tarziu in cea de-a patra zi de la inceperea Campaniei. 

Primii 200 participanti care predau DEEE,, vor primi un premiu instant constand intr-o umbrela. Un participant nu poate 
primi mai mult de un premiu instant, chiar daca efectueaza mai mult de o predare DEEE. 

5.2 Deseurile de echipamente electrice si electronice de mici 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 

mailto:ema.cumpata@ecotic.ro
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Campaniei, vor fi depozitate langa CARAVANA ECOTIC. Toate deseurile de echipamente electrice si electronice 
predate de catre Participanti la locatia Caravanei, vor fi ridicate/preluate la sfarsitul primei zile de campanie de catre 
Urban Serv Botosanisi depozitate intr-un spatiu pus la dispozitie de catre acestia; ele vor fi preluate la sfarsitul 
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 
organizatorului la numarul de telefon ce va fi disponibil pe pliante. In momentul predarii DEEE, soferul desemnat sa 
efectueze preluarea, 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. Promoterul de la 
Caravana va nota DEEE 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 catre soferul de pe 
masina care va circula prin localitate in cea de-a doua zi de campanie, cu scopul de a colectare DEEE de la domiciliu. 
De asemenea, daca participantul opteaza pentru depunerea voucherului in urna de la Caravana prin intermediul 
soferului de pe masina care colecteaza DEEE de la domiciliu, 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, 1 Participant va primi cate un voucher per predare pentru minim 10 kg DEEE 
predate (cumulate din mai multe bucati de DEEE si o singura predare) sau a unui DEEE de peste 10 kg – conform 
listei de deseuri acceptate – Anexa 2 la prezentul Regulament.  

Pe perioada desfasurarii Campaniei, promoterul prezent la Locatia Campaniei si/ sau soferul de pe masina de 
colectare apartinand Urban Serv Botosani, care va circula prin localitate in cea de-a doua zi de campanie si care va 
avea rolul de a ridica DEEE de la domiciliul participantilor, va completa voucherul format din 2 parti (una pentru 
Participant si una pentru Organizator), in prezenta Participantului, respectand regula de mai jos: 

▪ un voucher va fi pastrat de catre Participant si va fi folosit pentru inscrierea automata in tombola cu premii 
desfasurata la incheierea campaniei; voucherul trebuie pastrat si predat organizatorului in cazul castigarii unuia 
dintre premiile campaniei, in urma extragerii la sorti de la sfarsitul Campaniei.  

▪ un voucher  va fi introdus in urna existenta in fiecare Locatie a Campaniei, in prezenta promoterului si numai 
dupa ce acesta a fost completat cu datele solicitate conform articol 5.7.1., pct.2. 

5.5 Pentru a se incrie in Campanie si pentru a primi voucherul, un Participant trebuie sa  indeplineasca concomitent 
urmatoarele conditii: 

▪ sa aiba dreptul de participare, conform art. 3 al prezentului Regulament; 
▪ sa predea promoterului existent la punctul de colectare  – Locatia Caravanei sau soferului delegat sa 

preia DEEE de la domiciliul participantului, la o singura predare, cel putin un deseu de echipament 
electric si electronic provenit din gospodarii sau mai multe, dar in total de minim 5 kg DEEE, conform 
Anexei 1 la prezentul Regulament cu respectarea conditiilor de la punctul 5.7, pe perioada desfasurarii 
campaniei. 

5.6 Pe baza biletelor de tombola completate de catre Participantii la Campanie in perioada de campanie, 12.06.2018 – 
13.06.2018 si centralizate de catre promoterul Campaniei, in ziua urmatoare inchiderii campaniei (a treia zi de la 
inceperea campaniei), 14.06.2018 orele 10:00, se va organiza o tombola (prin tragere la sorti) si se vor desemna 
castigatorii premiilor Campaniei. 

5.7 Tombola pentru premiile acordate prin tragere la sorti 

5.7.1 Criteriile de participare la Campanie sunt urmatoarele: 
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1.  Predarea a minim 10 kg DEEE (cumulate din mai multe bucati de DEEE) la o singura predare sau a unui DEEE de peste 
10 kg – conform Anexei 2 la prezentul Regulament si primirea/pastrarea voucherului aferent, care va participa la 
tombola in perioada stabilita conform pct 2.4.3 al prezentului Regulament.  

 Un Participant va primi cate un voucher pentru tombola in perioada hotarata conform pct. 2.4.2, pentru minim 10 kg 
DEEE (o singura predare - cumulate mai multe bucati de DEEE) sau a unui DEEE de peste 10 kg – conform Anexei 2 la 
prezentul 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. 

3.  Depunerea voucherelor de tombola in urna, avand continutul prevazut in Anexa nr. 3 la Regulament.  

4.  Conditii minime pentru organizarea extragerii premiilor: 
 
Extragerea Premiilor se va realiza doar in conditiile inregistrarii unui numar minim de vouchere, cu respectarea conditiei 
de castigator unic pe Campanie/localitate (Un Participant are dreptul de a castiga un singur premiu pe 
Campanie/localitate, indiferent de numarul de vouchere valide care apartin aceluiasi Participant, primul dintre ele fiind 
desemnat castigator – aferent premiului pentru care se face extragerea – 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 8 rezerve (cate 2 rezerve pentru fiecare premiu), care vor fi luate in calcul ca si 
castigatori in conditiile in care castigatorii nu vor fi validati. 
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Conditiile extragerii Premiilor, in functie de numarul minim de vouchere, sunt: 
- Extragerea voucherelor pentru toate cele 4 premii  (in total 4 premii) conform Art. 5.7., pct. 5.7.1, se va realiza daca  
se vor inregistra minimum 40 vouchere; 
- Se va organiza extragerea doar pentru 3 premii (in total 3 premii) daca se vor inregistra) daca se vor inregistra 
minimum 30 vouchere si maximum 39; 
- Se va organiza extragerea doar pentru doua premii (in total 2 premii) daca se vor inregistra minimum 20 vouchere 
si maximum 29; 
- Se va organiza extragerea doar pentru un premiu (in total 1 premiu) daca se vor inregistra minimum 10 vouchere si 
maximum 19; 
 Pentru mai putin de 10 vouchere inregistrate, extragerea nu se va organiza. 
 

5.8 Premiile oferite 

5.8.1.Premiile oferite prin tragerea la sorti:  

Premiile acordate prin tragere la sorti in cadrul  Campaniei sunt urmatoarele: 

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 

4       400 Nu se aplica Nu se aplica 

 
. 
Valoarea unitara a unui premiu va fi de 400 lei cu TVA inclus, constand in carduri de cumparaturi la magazinele 
DEDEMAN. 
 
5.8.2 Premiile instant 
 
Primii 200 participanti care predau DEEE in aceasta campanie, vor beneficia de un premiu instant, constand intr-o  
umbrela. 
Numarul total de premii instant pentru  campanie este de 200 bucati. 
 
5.8.3 Predarea premilor 

5.8.3.1 Predarea premiilor oferite prin tragare la sorti 
Dupa extragerea castigatorilor, va avea loc validarea acestora prin contactarea telefonica la numerele de telefon 
completate pe voucherul extras.  Predarea premiilor va fiu efectuata pe loc, la locul extragerii sau intr-un termen 
de maxim 10 zile lucratoare prin intermediul unei firme de curierat rapid, pe cheltuiala Asociatiei ECOTIC. In 
momentul primirii premiului, pentru a intra in posesia lui, castigatorul va trebui sa predea curierului voucherul, 
si sa semneze Procesul Verbal de predare-primire. 

 
5.8.3.2 Predarea premiilor instant 
Primii 200 participanti care predau DEEE in aceasta campanie, vor beneficia de un premiu instant, constand intr-
oumbrela, acordat pe loc la locatia Caravanei ECOTIC. 
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Un participant nu poate primi decat un singur premiu instant, chiar daca preda DEEE de mai multe ori. 
 
5.8.4 Valoarea premilor oferite prin tragere la sorti 

Organizatorul Campaniei, acorda 4 premii prin tragere la sorti, cu respectarea conditiilor Art. 5, pct. 5.7, subpunct 5.7.1.  

Premiile oferite prin tragere la sorti vor fi in numar de 4: 

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 magazinul 
DEDEMAN  

4       400 Nu se aplica Nu se aplica 

5.8.4.2.Desemnarea castigatorilor se va face in a treia zi de prezenta in localitate, la orele 10:00 am, prin 
extragere la sorti manuala, la Locatia Caravanei, in prezenta Promoterului de Campanie si a unui reprezentant al 
unuia din partenela Campanie. 
 
5.8.4.3.Pentru fiecare premiu in parte se va extrage cate un castigator si 2 rezerve astfel: 

• premiul 1: 1 castigator + 2 rezerve = 3 extrageri 

• premiul 2: 1 castigator + 2 rezerve = 3 extrageri 

• premiul 3: 1 castigator + 2 rezerve = 3 extrageri 

• premiul 4: 1 castigator + 2 rezerve = 3 extrageri 

 

In total se vor extrage 12 de taloane dintre care vor fi desemnati 4 castigatori si 8 rezerve, respectand si 
conditiile stipulate la art 5.7, punctul 4. 
 
5.8.4.4. 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. 
 
5.8.4.5. 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. 
 
 5.8.4.6. Castigatorii extrasi vor fi contacti telefonic de catre reprezentantii Organizatorului si, de asemenea, 
afisati pe site-ul  www.ecotic.ro, aceasta facand parte din prelucrarea de date personale la care Participantii 
consimt in mod expres conform prezentului Regulament si prin participarea la prezenta Campanie. 
 
5.8.4.7. Daca un castigator nu isi revendica premiul in 2 saptamani de la data desemnarii sale ca si castigator, 
premiul se va anula si se va trece la urmatoarea rezerva desemnata in ordinea extragerii lor. 
 

http://www.ecotic.ro/
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5.8.4.8. 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. Castigătorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de schimbare 
a premiilor cu alte premii sau contravaloarea lor in lei si nici să solicite schimbarea conditiilor Campaniei.  
 
5.8.4.9 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 magazinele DEDEMAN. 

 

5.8.5 Valoarea premilor oferite instant 

Nr. 

Premiu instant oferit 
primilor 65 

participanti care 
predau DEEE 

Cantitate 
Buc per 
ficare 
dintre 
cele 10 

campanii 

Pret unitar 

EUR + TVA 

Valoarea 
impozitului 

aferent 
premiului 
acordat 

Valoarea 
totala a 

premiilor cu 
impozit 

1 Umbrela 200       2.7 Nu se aplica Nu se aplica 

. Valoarea totala a celor 200 bucati premii instant este de  540 EUR + TVA. 

Art. 6     Impozit aferent premiilor 

Organizatorul va calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile 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 participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile 
prezentului Regulament in mod integral si neconditionat. 

 
 
 
Art. 8  Erori vouchere necorespunzatoare 
8.1 Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru voucherele necorespunzatoare (deteriorate, 

falsificate, pierdute, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda 
premiile pe baza 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 
cauza independenta de culpa sa (de exemplu pierderea voucherului, deseu predat necorespunzator, 
neverificarea adresei de email sau a telefonului etc.) care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta 
Campanie. 

Art. 9 Incetarea Campaniei  

http://www.ecotic.ro/
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9.1 Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 14.06.2018 (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. 

Art. 10 Litigii 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. 
In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 
competente din Bucuresti. 

Art. 11 Protectia datelor cu caracter personal 

11.1 Completarea voucherului in scopul participarii la aceasta Campanie echivaleaza cu cunoasterea Regulamentului 
si acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si utilizarea acestora in scopurile precizate in 
prezentul Regulament.  

11.2.    Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, 
atat Legea 677/2001, cat si Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate 
masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii 
datelor dvs. cu caracter personal. 

11.3 Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, telefon, localitate si semnătură. Ele 
se prelucrează în formă fizică (pe borderou) și electronică.  

11.4.  ECOTIC poate folosi poze in care apar participantii – persoane care predau DEEE – in urmatoarele scopuri: ca 
dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de 
Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, 
newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in aceste scopuri se face pe maxim  2 ani . 

11.5.  Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 48, 
sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43 , adresa de e-
mail.  

11.6. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt luiza.dinca@ecotic.ro. Orice 
cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la 
aceasta adresa de email. 

11.7. Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu completarea borderoului de 
predare-primire, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. 
Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară. 

11.8. În afara ECOTIC, alt destinatar al datelor dvs. personale colectate în campanie este IGNITE AD SRL,  care tine 
evidenta persoanelor care predau DEEE și ai căror angajați vor prelua borderourile de predare-primire prin care 
v-ați dat consimțământul să vă prelucrăm datele. IGNITE AD SRL este împuternicita de ECOTIC pentru 
prelucrarea datelor dvs. personale în această Campanie și ne-am asigurat prin contract cu acesta de respectarea 
celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale. 

11.9. ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație 
internațională. 

11.10. Datele personale colectate în campanie se vor păstra 2 saptamani dupa finalizarea Campaniei la 14.06.2018 
dupa care vor fi distruse, atat fizic (voucherele), cat si electronic (stergere date). Fac exceptie voucherele si 
datele câștigătorilor, care vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea campaniei, în scopul demonstrării 
derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorul are un interes legitim. 

11.11. Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., 
accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune 

http://www.ecotic.ro/
mailto:luiza.dinca@ecotic.ro
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prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage 
consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel de caz 
nu veți mai putea participa la Campanie, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm 
pentru oferirea unui posibl premiu. 

 Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul       
               ECOTIC la luiza.dinca@ecotic.ro. 
 
ANEXA 1 
 
 

 

 

        BORDEROU PREDARE-PRIMIRE  
 DEEE - deseuri echipamente electrice si electronice 

 

 

      
  

 Localitate 
 Date 

   

      
  

Nr.  
crt. 

 
Serie 

voucher 
Nume Prenume Tip deseu predat 

Cantitate 
estimata 

(buc) 

Cntitate 
estimata 

(Kg) 

Premiu 
instant 

(DA/NU) 
Semnatura* 

1 

 

              

2 

 

              

3 

 

              

4 

 

              

5 

 

              

6 

 

              

7 

 

              

8 

 

              

9 

 

              

10 

 

              

11 
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12 

 

              

13 

 

              

 

 

        
*Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a datelor mele personale (nume, prenume, telefon, localitate, semnătură caexpresie a 
consimțământului, imagine) pentru derularea Campaniei de colectare deșeuri la Botosani în perioada 12.06-13.06.2018 , prin colectare 
pe borderoul de predare-primire, prin colectare pe vouchere, în vederea înmânării premiului, cat și prin afisarea pe site-ul  
www.ecotic.ro, în cazul în care am câștigat. 

 

 Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor ca dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul 
ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.) 

 Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în Regulamentul Campaniei STATIA DE RECICLARE 
MUNICIPIUL BOTOSANI.    

 Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe  www.ecotic.ro. 

     Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin trimiterea unui email către 
luiza.dinca@ecotic.ro.  Înțeleg că într-un astfel de caz nu voi mai putea participa la Campanie. 

  
 

   Înțeleg că este posibil ca datele mele să continue a fi prelucrate de ECOTIC chiar dacă mi-am retras consimțământul, dacă ECOTIC are  

 o obligație legală sau interes legitim de păstrare a datelor mele dacă am câștigat și am primit un premiu, pentru a putea demonstra acest lucru. 

 ECOTIC va limita orice astfel de prelucrare ulterioara retragerii consimtamantului strict la datele necesare pentru scopul respectiv si ma va informa cu 
privire la acest aspect. 

 

 

Anexa 2 
 
Lista de deseuri acceptate conform OUG 5 / 2015 
 
    1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: 
    a) aparate frigorifice de mari dimensiuni; 
    b) frigidere; 
    c) congelatoare; 
    d) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi stocarea alimentelor; 
    e) maşini de spălat rufe; 
    f) uscătoare de rufe; 
    g) maşini de spălat vase; 
    h) maşini de gătit; 
    i) sobe electrice; 
    j) plite electrice; 
    k) cuptoare cu microunde; 
    l) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor; 
    m) aparate electrice de încălzit; 
    n) radiatoare electrice; 
    o) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor; 
    p) ventilatoare electrice; 
    q) aparate de aer condiţionat; 
    r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare. 
 

mailto:luiza.dinca@ecotic.ro
mailto:luiza.dinca@ecotic.ro
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    2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: 
    a) aspiratoare; 
    b) aparate de curăţat covoare; 
    c) alte aparate de curăţat; 
    d) aparate utilizate pentru cusut, tricotat, ţesut şi alte metode de prelucrare a textilelor; 
    e) fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei; 
    f) aparate de prăjit pâine; 
    g) aparate de prăjit; 
    h) maşini de măcinat, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje; 
    i) cuţite electrice; 
    j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de 
îngrijire corporală; 
    k) ceasuri, ceasuri de mână şi echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul; 
    l) cântare. 
 
    3. Echipamente informatice şi echipamente pentru comunicaţii electronice: 
    a) prelucrarea centralizată a datelor; 
    b) sisteme de procesare a datelor de mare capacitate; 
    c) minicomputere; imprimante; informatică personală; 
    d) calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură; 
    e) calculatoare portabile, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură; 
    f) calculatoare mici portabile; 
    g) calculatoare electronice; 
    h) imprimante; 
    i) echipament pentru copiere; 
    j) maşini de scris electrice şi electronice; 
    k) calculatoare de buzunar şi de birou; 
    l) alte produse şi echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informaţiilor prin 
mijloace electronice; 
    m) terminale şi sisteme pentru utilizatori; 
    n) faxuri; 
    o) telexuri; 
    p) telefoane; 
    q) telefoane publice; 
    r) telefoane fără fir; 
    s) telefoane celulare; 
    ş) roboţi telefonici; 
    t) alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informaţii prin comunicaţii electronice. 
 
    4. Aparate electrice de consum şi panouri fotovoltaice: 
    a) aparate de radio; 
    b) televizoare; 
    c) camere video; 
    d) aparate video cu înregistrare; 
    e) aparate de înregistrare de înaltă fidelitate; 
    f) amplificatoare audio; 
    g) instrumente muzicale; 
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    h) alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau 
alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicaţii electronice; 
    i) panouri fotovoltaice. 
 
    5. Echipamente de iluminat: 
    a) corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia corpurilor de iluminat de uz casnic; 
     f) alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu 
filament. 
 
    6. Unelte electrice şi electronice, cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni): 
    a) maşini de găurit; 
    b) ferăstraie; 
    c) maşini de cusut; 
    d) echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de 
găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor 
materiale; 
    e) dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înşurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a şuruburilor sau pentru 
alte utilizări similare; 
    f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare; 
    g) echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau 
gazoase prin alte mijloace; 
    h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit. 
 
    7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber şi echipament sportiv: 
    a) seturi de trenuri electrice sau de curse de maşini; 
    b) console de mână pentru jocuri video; 
    c) jocuri video; 
    d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj şi altele asemenea; 
    e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice; 
    f) automate cu monede. 
 
    8. Dispozitive medicale, cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate: 
    a) echipamente de radioterapie; 
    b) echipamente de cardiologie; 
    c) echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicină nucleară; 
    d) echipamente de laborator pentru diagnosticare în vitro; 
    e) analizoare; 
    f) aparate frigorifice; 
    g) teste de fecundare; 
    h) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a rănilor sau a incapacităţilor. 
 
    9. Instrumente de monitorizare şi control: 
    a) detectoare de fum; 
    b) regulatoare de căldură; 
    c) termostate; 
    d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator; 
    e) alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale, de exemplu, în panourile de control. 
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    10. Distribuitoare automate: 
    a) distribuitoare automate de băuturi calde; 
    b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci; 
    c) distribuitoare automate de produse solide; 
    d) distribuitoare automate de bani; 
    e) toate aparatele care furnizează automat orice fel de produse. 
 

 

ANEXA 3 
 
fata 
 

 
 

verso 

 


