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Campania ““ORASE CURATE – CONSTANTA”” 
- Regulament - 

 
 
Art. 1 Organizatorii campaniei 
 
ASOCIATIA  ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, Sector 4,   CUI RO 18870966 
cerere inregistrare dosar 6676/4/2006,  reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General, 
denumită în continuare ECOTIC, 
 
ECO VASTUM TREND SRL, cu sediul social in Municipiul Constanta, str. Soseaua Industriala nr. 9, jud. 
Constanta, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta 
J13/1478/2019, CIF RO 40928584, reprezentata legal prin administrator Ianos Ciprian denumita in 
continuare ECO VASTUM TREND SRL 
 
desfasoara in perioada de 31 octombrie – 04 noiembrie, Campanii de informare si colectare DEEE 
(deseuri de echipamente electrice si electronice) sub denumirea “ORASE CURATE - CONSTANTA”, 
timp in care acest regulament este valabil. Lista DEEE conform OUG 5 / 2015 este parte integranta a 
prezentului Regulament, conform Anexa 1. 
 
Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru 
toate persoanele care accepta si doresc sa participe. Programul urmareste informarea si 
constientizarea populatiei privind importanta colectarii separate a deseurilor de echipamente electrice 
si electronice, deseurilor de becuri si neoane si a deseurilor de baterii si acumulatori  si reciclarii 
acestora.   
 
Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a populatiei fata de deseuri, 
in special fata de deseurile de echipamente electrice, deseurilor de becuri si neoane si deseurilor de 
baterii si acumulatori. Programul include, pe langa latura informativ-educativa, si o componenta 
practica, aceea de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice, deseurilor 
de becuri si neoane si deseurilor de baterii si acumulatori prin oferirea catre populatie a solutiilor 
pentru colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice, deseurilor de becuri 
si neoane si deseurilor de baterii si acumulatori. 
 
Organizatorul 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. 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 - CONSTANTA” 
 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
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Aria de desfasurare: : raza orasului Constanta. 
 
Programul se va desfasura in perioada 31 octombrie – 04 noiembrie, conform fiecarei propunere de 

proiect. 

III. Premierea 
 

Premierea consta in recompensarea celor ce predau DEEE, persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, 
In momentul predarii  de DEEE, conform mecanismului mai jos mentionat. Premiul se acorda  instant 
sau prin tragere la sorti. In momentul predarii DEEE in cadrul preluarilor de la domiciliul solicitantilor 
participantii primesc, in functie de cantitatea predata, un premiu instant sau un tichet pentru tombola.  
 
VASTUM ECO TREND SRL , in calitate de operator asociat de date cu caracter personal pentru aceasta 
Campanie, are obligatia de a tine evidenta persoanelor care predau DEEE conform conditiilor 
prezentului regulament, conform Anexei 2 la Prezentul Regulament. 
 

MECANISM: 
In momentul predarii a minim 10 kg DEEE cumulate, persoana va primi un premiu instant – 1 buc bec 

LED 
  

La predarea a minim 20 kg DEEE cumulate, persoana va primi un tichet tombola.  
Premiile acordate in cadrul tombolei sunt: 
 
Premiul 1: 1 buc aspirator 
Premiul 2: 1 buc cuptor microunde 
Premiul 3: 3 buc storcător citrice 
 
Predarea deseurilor electrice si electronice se va face la unul din punctele de colectare de la adresele:  

• Str. Cismelei – Scoala 29 

• Aleea Garofitei – Piata Balada 

• Bd. 1 Mai – langa D.S.V 

• Depozit Vastum Eco – Sos. Industriala nr. 9 
 
Sau la numarul de telefon 0771 006 485.  
 
 
Art. 3. Drept de participare  

a. 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 10 kg DEEE sau 20 kg DEEE (cumulate 
din mai multe bucati de DEEE sau a unui DEEE de peste 10/20 kg) si care respecta complet si 
neconditionat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, 
individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”). 
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b. Participantii sunt singurii responsabili cu privire la stergerea / distrugerea datelor de pe suporturile 
de memorie existente in DEEE apartinand categoriei echipamentelor informatice si de 
telecomunicatii (categoría 3 din Anexa 2 a prezentului Regulament). 

c. Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie: angajatii ECOTIC, APL participanta, partenerii 
campaniei – Vastum Eco Trend, 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. 

d. Nu pot participa la campanie promoterii campaniei. 
e. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 
 

Art. 4. Premiile acordate prin tragere la sorti (tombola) 

4.1. Criteriile de participare la Campanie sunt urmatoarele: 
4.1.1.  Predarea a unui DEEE peste 20 kg (cumulate din mai multe bucati de DEEE) la o singura predare 
– conform Anexei 1 la prezentul Regulament si primirea/pastrarea voucherului aferent, care va 
participa la tombola in perioada stabilita conform pct 5.1 al prezentului Regulament.  

Un Participant va primi cate un voucher pentru tombola in perioada hotarata conform pct. 5.1, pentru 
o predare a unui  DEEE peste 20 kg (o singura predare - cumulate mai multe bucati de DEEE)  – conform 
Anexei 1 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 
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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 6 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. In cazul in care nu se 
intrunesc numarul minim de vouchere ( minim 8 tichete/ pentru oricare premiu) atunci extragerea nu 
va mai avea loc. 

4.2. Premiile oferite 
4.2.1.Premiile oferite prin tragerea la sorti:  

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

Nr. Premiu 
Cantita
te Buc 

Pret 
unitar 
Lei cu 
TVA 

Valoarea 
impozitului 

(Ron) 
aferent 

premiului 
acordat 

Valoarea 
totala (Ron) a 
premiilor cu 

impozit 

1 
Aspirator 1 185.66 

RON 

Nu se aplica Nu se aplica 

2 
Cuptor microunde 1 244.93 

RON 

Nu se aplica Nu se aplica 

3 Storcator citrice 3 
49.90 
RON 

Nu se aplica Nu se aplica 

 
 
Valoarea totala a premiilor este de 580.29 lei cu TVA inclus/ campanie, constand produsele mentionate 
mai sus. 
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4.2.2 Premiile oferite instant 
La predarea a minim 10 kg cumulate DEEE fiecare persoana va primi un premiu instant – 1 buc. bec 
LED  
Se vor pune la dispozitie 100 premii instant x 6.99 RON/buc = 699 RON 
4.2.3 Predarea premilor 
 

4.2.3.1 Predarea premiilor oferite prin tragere la sorti 
 

Dupa extragerea, va avea loc validarea acestora prin contactarea telefonica la numerele de telefon 
completate pe voucherul extras.  Predarea premiilor va fi efectuata intr-un termen de maxim 10 zile 
lucratoare prin intermediul Vastum Eco Trend care va preda premiile in numele  Asociatiei ECOTIC. In 
momentul primirii premiului, pentru a intra in posesia lui, castigatorul va trebui sa predea voucherul, 
si sa semneze Procesul Verbal de predare-primire. 
 
 
4.2.4 Valoarea premilor oferite prin tragere la sorti 

 

4.2.4.1. Organizatorul Campaniei, acorda 3 premii prin tragere la sorti/ campanie, pentru 
localitatea participanta la Campanie, cu respectarea conditiilor Art. 5, 5.4 

Premiile oferite prin tragere la sorti pentru campanie vor fi in numar de 3 buc: 

Nr. Premiu 
Cantita
te Buc 

Pret 
unitar 
Lei cu 
TVA 

Valoarea 
impozitului 

(Ron) 
aferent 

premiului 
acordat 

Valoarea 
totala (Ron) a 
premiilor cu 

impozit 

1 
Aspirator 1 185.66 Nu se aplica Nu se aplica 

2 
Cuptor microunde 1 244.93 

RON 

Nu se aplica Nu se aplica 

3 Storcator citrice 3  49.90 
Nu se aplica Nu se aplica 

 
4.2.4.2. Desemnarea castigatorilor se va face prin extragerea organizata cu ajutorul aplicatiei 
random.org. Extragerea se va efectua doar daca se respecta prezentul regulament. 
 
4.2.4.3. Pentru fiecare premiu in parte se va extrage cate un castigator si 2 rezerve astfel: 

• premiul 1: 1 castigator + 2 rezerve = 3 pozitii din lista 

• premiul 2: 1 castigator + 2 rezerve = 3 pozitii din lista 

• premiul 3: 3 castigator + 2 rezerve = 5 pozitii din lista 
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In total se vor extrage 16 taloane dintre care vor fi desemnati 5 castigatori si 11 rezerve, 
respectand si conditiile stipulate la art 4.1, punctul 4. In cazul in care nu se intrunesc numarul 
minim de vouchere ( 8 buc/ premiu) atunci extragerea nu va mai avea loc. Numarul minim de 
vouchere este aferent unui singur premiu. Daca, in campanie, sunt doar 10 vouchere 
completate, acordarea premiilor incepe de la ultimul loc ( premiul 3) pana la primul loc ( 
premiul 1). 
 
4.2.4.4. 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. 
4.2.4.5. Pentru ca un voucher sa fie validat acesta trebuie sa aiba completate obligatoriu 
campurile nume, prenume, numar telefon, localitate, conform documentelor personale. 
Datele trebuie sa fie usor lizibile. 
 
4.2.3.6. Castigatorii extrasi vor fi contactati 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. 
 
4.2.4.7. 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. 
 
4.2.4.8. Acordarea premiilor se va face 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.  
 
4.2.4.9 Premiile oferite (premii tombola si premii instant) constau obiecte cadou in valoare de 
1279.29 cu TVA inclus/ campanie. 

 
 
Art. 5     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. 6 Regulamentul Campaniei  
6.1 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 1 si 
2,  si afisat pe website-ul www.ecotic.ro 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
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6.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa 
respecte prevederile prezentului Regulament in mod integral si neconditionat. 

 
Art. 7  Erori vouchere necorespunzatoare 

7.1 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. 8 Incetarea Campaniei  

8.1 Organizatorul poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data inceperii 31.10.2022 
(data declarata ca inceput 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.vast. 

Art. 9 Litigii 

9.1 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. 10 Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si 

drepturi. 

10.1 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.  

10.2.    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. 

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

10.4.  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 

http://www.ecotic.ro/
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de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in 
aceste scopuri se face pe maxim  2 ani . 

10.5.  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.  

10.6. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt 
dpo@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. 

10.7. 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. 

10.8. În afara ECOTIC, alt destinatar al datelor dvs. personale colectate în campanie este Vastum 
Eco,  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. 
Vastum Eco 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. 

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

10.10. Datele personale colectate în campanie se vor păstra 2 saptamani, dupa finalizarea fiecarei 
campaniei, 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. 

10.11. 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 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 dpo@ecotic.ro. 
 

 
Data: 20.10.2022 
 
 
 
 
 
 
                                            
Anexa 1 

mailto:dpo@ecotic.ro
mailto:dpo@ecotic.ro
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LISTA  CATEGORIILOR  DE  DEEE 

(Conform anexei 3  din  OUG 5/2015) 
 
 

1. Echipamente e transfer termic: 

- Frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer 

condiționat,  echipamente de dezumidificare,  pompe  de căldură, radiatoare cu ulei și alte 

echipamente de  transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic. 

2.  Ecrane monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare 

de 100 cm2: 

- Ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici 

portabile. 

3. Lampi 

4.  Echipamente de mari dimensiuni: 

- Mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat veselă, mașini de gătit, sobe 

electrice, plite electrice, aparate de  iluminat, echipamente de  reproducere a  sunetului 

sau imaginilor,  echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate în lăcașe de cult, 

aparate de tricotat și țesut,  unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante 

de mari dimensiuni, fotocopiatoare,  automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive 

medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, 

distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice. 

5.  Echipamente de mici dimensiuni: 

- Aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare 

cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite 

electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de mână, aparate de ras 

electrice, cântare, aparate pentru  îngrijirea  părului și de îngrijire corporală, calculatoare 

de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate  video, echipamente de înaltă 

fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a  sunetului sau imaginilor, 

jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, 

scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, 

unelte electrice și electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, 

instrumente de  supraveghere și control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de 

produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice 

integrate. 

6.  Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nicio 
dimensiune externă mai  mare de 50 cm: 

 



 

Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, etajul 4, Sector 4 

Telefon:  031.805.5743, E-mail: office@ecotic.ro 

www.ecotic.ro  
Asociaţia ECOTIC, Str. Turturelelor nr. 48, sector 3, Bucureşti, CUI RO 18870966 

Anexa 2 

Centralizator colectare DEEE/predare deseuri 

 

          

          

          

          

          

          

BORDEROU PREDARE-PRIMIRE DEEE   

          

Localitate:  

Data:            

            

Nr.  
crt. 

Nume si Prenume 
deponent 

Tip deseu 
predate  

Cantitate 
estimata  

(buc) 

Cantitate 
estimata  

(kg) 

Premiu 
instant ( 
bec LED) 
DA/NU 

Serie voucher tombola 

Se completeaza 
cu "DA" daca 

sunteti de acord 
cu * - prelucrarea 

datelor mele 
personale: nume, 

prenume; 
semnătură ca 

expresie a 
consimțământului 

 
Se 

completeaza 
cu "DA" 

daca sunteti 
de acord cu 

* - 
prelucrarea 

datelor 
mele 

personale - 
imagini 

 
 
 
 
 

Semnatura 

1 
  
                

 

2 
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3 
  
                

 

4 
  
                

 

5 
  
                

 

6 
  
                

 

7 
  
                

 

8 
  
                

 

9 
  
                

 

10 
  
                

 

11 
  
                

 

12 
  
                

 

          

* Am luat la cunostinta si sunt de acord cu Regulamentul campaniei.   

 

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a datelor mele personale (nume, prenume; semnătură ca expresie a consimțământului, imagine) pentru derularea Campaniei de 

colectare deșeuri  in MURFATLAR, în perioadele mentionate in regulament, prin colectare pe borderoul de predare-primire, în vederea înmânării premiului. 

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.) 
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Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în Regulamentul Campaniei “ORASE CURATE - CONSTANTA”. 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 dpo@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. 

Organizatorul Campaniei nu va utiliza datele de identificare ale participantilor. Datele din borderou au ca scop acoperirea cerintelor legislative in vigoare, conform Ordinului 

1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 

taxelor datorate la Fondul pentru mediu, art  97.  

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecotic.ro/
mailto:dpo@ecotic.ro
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